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Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

DÖRT YÜZ ON BRNC BÖLÜM

'Kitap (kader) öne geçer ve cehenneme girer'

Münazelesinin 'Neredeyse cehenneme girmeyecekti'

Mertebesinden Bilinmesi

Kitaptan korkun, benden deil! Ben ve siz bu konuda eitiz. Allah

öyle der:
‘
Benim katmda söz deimez, kullara zalim deilim ben .* 1 Bu-

nun nedeni onlarn ve herkesin üzerinde hüküm sahibi olan kitaptr.

‘Azap kelimesi bir kimsenin üzerinde gerçekleirse.

.

.’2 Aklla ve tecrübeyle

ii bilenlere göre durum ne kadar zor!

t

KitapUan korkmam günahlarmdan korkmamdr

Varlkta ve bizde hüküm sahibi kitap

Biz onu kitapta açkça okuduk

Gördük onu, kesin ve hak olarak

Ilah’tan ancak yaratlm korkar

O bizim âlemlerimize yerlemi

Hz. Peygamber sahih bir hadiste öyle der: ‘Bir adam insanlarn

görecei ekilde cennet ehlinin amelini iler, cennet ile arasnda bi

kar kalr, hakknda kitab tecelli eder, cehennem ehlinin amelini iler

ve cehenneme girer.’ Ayn durum cennetlikler için geçerlidir. Sonra

,
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öyle der: ‘Ameller sonuçlara göre deerlendirilir.’ Sonuçlar ise balan-

gcn hükmüne baldr. Binaenaleyh Allah kitabn hüküm verdii

ekilde hüküm verir. O’nn eya hakkndaki hükmü onlar yaratrkenki

yaratma sözünden (ol emri) ibarettir ve O’nun katnda söz deimez.

Yaratlmn veya Yaratcnn ilah kitabn takdir ettiinin dnda
hükmü yoktur. Allah ‘Ben kullanma zalim deilim

’ 3
der. Bunun anlam

ezeli bilginin takdir ettiini onlara uygularz ve onlarda hüküm veririz

demektir. Kulun kendisinde durdurulduu ‘eidik dura (mevkfu’s-

seva)’ budur. . .
.

Hakkn bilgisi Hakta hüküm verirken

Yaratklarnda pekâlâ hüküm verebilir: Hüküm veren kim?

Demek ki varlkta serbest ve muhayyer olan yok

Hepsi belirlenmi bir kitaba kalm

Korku öne geçmi kitaptan kaynaklanr

O kitabn sureleri, ayetleri ve yldzlar bizde

O muhayyer olsayd, güven duyardk

Çünkü kullarna rahim ve.rauf

Rahmetiyle müjdeleyerek haber verdi:

Öne geçmi saygn hitap rahmettir

Gazaptan önce gelir o, kullarn fiillerinin izhar ettii gazap

Allah’a hamdolsun! O’ndan ve onlardan kaybolur gider gazap

Kitabm benim zatndan baka deil, anlayn

O’nun benzeri yok! Yayn bu bilgiyi, gizlemeyin

Allah,
‘nsan kendisi hakknda basirete sahiptir

’4
der. Ey samimi

dost! Gönlüne yerleen bilgilere bak, geçici olanlara bakma! Çünkü

(gönlüne) yerleen eye göre deerlendirileceksin. Gönlüne yerleen

iman ise müminsin. Buna mukabil imann gerektirdii bir eyi brakp
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zahir hükmün gerektirmedii bir eye yönelmek gönlüne yerlemise

ona göre deerlendirilir ve hakkmdaki nihai hüküm ona göre verilir.

Senden insanlara görünen hususlara bakma! Bununla birlikte insanlar

dikkatlerini çektiim husustan habersizdir. Allah’n emrini geri çevire-

cek kimse olmad kadar O’nun hükmünün üzerine yeni hüküm koya-

cak kimse yoktur. Senin gönlüne yerleen o ey sana ait iin ortaya

çkmas ve Hakkn varlndan payndr.

Birisi (üpheli ilerden kaçnmak anlamndaki) Vera’ hakknda

öyle der: ‘Bana vera sahibi olmaktan daha kolay gelen bir i yok:

Gönlüme sknt veren her ii terk ediyorum.’ Hz. Peygamber’in ‘Sana

sknt vereni vermeyene brak’ hadisi bu görüü destekler. Baka bir

hadiste öyle denilir: ‘Müftüler fetva verseler bile fetvay kalbine sor.’

Bilmelisin ki Allah bildiini yazm, eyay kendiliklerinde bulun-

duklar suretlerinde görerek bilmitir. Baka bir ifadeyle onlarda dei-

en ve deimeyen halleri böyle bilmitir. Allah bilinenleri yokluklar

halinde -bakalama ve deimelerine göre- sonsuza kadar görmütür.

Bilinen eyler ancak bulunduklar duruma göre yaratlmtr. Buradan

Allah’n var olan, yok olan (mâdum), zorunlu (vacip), mümkün ve

imkânsz olmak üzere eya hakkmdaki bilgisinin (nasl gerçekletiini)

örenirsin. Daha önce söylediimiz üzere, ezeli kitabn öne geçmi

olmas kitabn bir eyin ve varln ortaya çkt duruma izafesiyle

birlikte geçerlidir. Söz konusu varlk Hakkn yokluk halinde kendisini

gördüü ekilde o durumu varlkta izhar eder. Gerçekte hakknda hü-

küm verilmi varlk, bu yönüyle, kitab geçmiken kitap da o eyin

(dtaki) varln önceleni ve geçmitir. Bu durumu ‘zevk’ olarak

bilen insan yaratlmalarndan önce var olanlar bilendir. Böyle birine

eya (d) varlklarnn olmad yokluklar halinde görülür. Kim bu

bilgiyi zevk yoluyla örenirse, kitabn Öne geçmesinin anlamm ö-
renmi demektir. Artk kendisi hakknda kitabn öne geçmi olmasn-

dan korkmaz, sadece kendinden korkar; çünkü ilahi bilgi veya hakkn-

daki kitap onun kendiliinde bulunduu surete göre öne geçmitir. O
dta söz konusu surete göre var olmu ve ortaya çkmtr. Niçin nef-

sin o kitaba itiraz etmedi ki? Hakk’n kendisini -anladysam tam delil
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sahibi olmakla nitelemesi buradan kaynaklanr: Bir kimse tartmaya

kalkarsa, en kesin delil Allah’a aittir. Çünkü ilahi bilgi bilinenin ken-

dinde bulunduu duruma iliir. Herhangi bir insan 'senin hakkmdaki

bilgin benim öyle olmam gerektirirken beni niçin cezalandryorsun ?’

diye Allah’a kar delil getirmeye kalkarsa, Allah ona öyle diyecektir:

‘Benim senin hakkndaki bilgim senin kendinde bulunduun duruma

bal deil mi? Sen baka bir halde bulunmu olsaydn, bulunduun o

dununa göre seni bilecektim .

5 Bu nedenle Allah ‘ta ki bilelim ...
5

der.

Kendine dönmeli ve söylediin sözlerde insafl olmalsn! Kul kendine

dönüp zikrettiimiz ekilde ie baktnda, aleyhinde delil bulunann

bizzat kendisi olup lehteki delilin Allah’a ait olduunu görür. Allah’n

öyle dediini duymaz msn: ‘

Allah onlara zulmetmedi .’
5 Baka bir

ayette
‘

Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zalimdir
56

denilir.

Baka bir ayette Allah
(
Fakat onlar zalim olanlardr

v
buyurur. Onlar

kendilerine kar zalimdir; çünkü onlar, biz bilene kadar bizim için

zuhur etmemilerdi. Biz onlar bilirken onlar henüz yoktu. Onlar ma-

luma tabi hallerine göre varlkta ortaya çkmlardr; yoksa malum

bilgiye tabi deildir. Bunu anlamalsn!

Bu mesele önemli ve ince bir meseledir. Bildiim kadaryla kimse

ona dikkat çekmemitir. Bununla birlikte dikkat çekmi ve bize ula-

mam da olabilir. Bu meseleyi inceleyip inkâr edebilecek kimse yok-

tur.

Kardeim! Bir eyin mevcut olup bilginin onun varln öncele-

mesi ile ezelî yokluk halinde bu surette bulunmasn birbirinden ayrt

etmelisin. Bu durumda o hakkndaki ilahi bilgiyle yarandr. Bir varlk

mertebe bakmndan bilgiden önce gelir; çünkü o zat gerei kendisi

hakkndaki bilgiyi verendir. Belirttiimiz meseleyi bilmelisin, çünkü o

sana fayda verecei gibi kaza ile kadere -ki onu belirleyen senin halin-

dir- teslim olma hususunda sana güç verir. Bu kitapta sadece bu mesele

bulunmu olsayd, bürün doru düünce ve akl sahipleri için yeterli

olabilirdi.

'Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
8
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DÖRT YÜZ ONKNC BÖLÜM

"Benim için olan kimse hiçbir zaman zelil ve baarsz
olmaz" Münazelesinin Bilinmesi

Benim amellerim Yaratan’a sunulduunda

Pimanlk günü zelil olmaz ve üzülmezsin

Salim olarak gelirim! O benim gerçek varlm

Cezalandrlnca, llah’m kadrine göre verilir bize

Bir bilgi elde ederiz, çokluk bulunur onda

O bilgi âleme izzet verir

Firdevs cennetinde belli bir çar var

Rahman suretleri yayar o çarya

Dileyen kiiyi Hak

Diledii surette izhar eder

Tek bana Allah için çalan kula ne mutlu!

Ne Laf ve ne Uzza’y tamm

Allah öyle der:
‘

Cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarat-

tm ,’
g
AUah ayete sebeplilik bildiren edatla balayp iyelik zamiriyle

bitirmitir. Hz. Musa’ya vahyederken öyle der: ‘Ademolu! Eyay
senin için seni kendim için yarattm.’ Peygamberinin diliyle öyle der:

‘Oruç bana aittir.’ Baka bir hadiste ‘Orucun bir benzeri yok, çünkü

oruç O’na aittir’ denilir. O’nun da benzeri yok! En zelil varlk O’nun

karsnda zelil olandr, çünkü zillet ve horluk, izzeti karsnda zelil

olunann deeriyle balantl bir ekilde tezahür eder. Allah’tan daha

çok izzet sahibi olmadna göre O’nun karsnda zelil olandan daha

zelil yoktur. Buna mukabil O’nun karsnda zelil olan kimse bakas-
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nn karsnda zelil olmaz. Gerçi herhangi bir yaratlmta -veya yara-

tlmamta- gördüü nitelik nedeniyle zelil olabilir. Bu durumda gör-

düü hakknda bilgisi olmayan insan, onun izzet sahibinin karsnda

zelil dütüünü zannederken gerçekte Allah’n izzetinin otoritesi altn-

da zelildir. Böyle bir durumdaki insan bu nitelikle nitelenmi Hakkn

karsnda zelildir ve zelil olmas da kaçnlmazdr. Öyleyse âlemde zelil

olan herkes, Allah’n izzeti karsnda zelildir. Bir ksm o esnada bu

hali bilirken bir ksm bilmez.

Baarszla gelirsek, Allah için yaplan bir ite baarszlk olmaz,

çünkü Allah kendisi için (çalan) kimseye baarszl vermez. Baar-

szlk bakay görende ortaya çkabilir. Bu nedenle Hz. Hatice ile (am-

cas) Varaka b. Nevfel Hz. Peygamber’e öyle demilerdi: ‘Hayr!

Allah’a yemin olsun ki Allah seni hiçbir zaman baarsz yapmayacak-

tr.’ Varaka bu sözü Cebrail’in Hz. Muhammed’e indii kendisine

söylendiinde demiti. Kulda bulunan baarszlk onun bilgisizlii,

Efendisinin kurallarn ve snrlarn aarak kendine kar yapt hata-

dan ibarettir. Zillet Allah karsnda olduunda deerli bir nitelikken

baarszlk nefiste bulunduunda her bakmdan kötü bir niteliktir.

Kötü ve deersiz ahlakn toplam Allah karsnda ve örfte insan baa-

rsz klarken güzel ve iyi ahlak hem yaratklarda ve hem Hak’ta bulu-

nur. Hz. Peygamber ‘Güzel ahlak tamamlamak üzere gönderildim’

demitir. Çünkü ahlakta eksik olanlar, deersiz ahlak diye isimlendi-

rilmitir. âri onlar adna yerler belirlemi, o yerlerde kullanldklarn-

da güzel ahlaka dönümülerdir. Bu güzel ahlakla kul belirlenmi yer-

lerde nitelendiinde, ona baarszlk bulamayaca gibi böyle biri

kötü bir nitelik sahibi de deildir. O halde ilahi emre ve peygamberin

belirlemi olduu snra aykr olan nefsin gayesi ortadan kalktnda,

bütün huylar deerli olur.

Allah için olanlara gelirsek, onlar mertebe mertebedir. Bir ksm
Allah ile Allah için olurken bir ksm nefsiyle Allah için olur. Bir ksm
-Allah ile veya nefsiyle olmakszn- mecbur olmas itibaryla bakasyla

birlikte Allah için olur. Kim Allah ile Allah için olursa, zelil olmayaca

gibi baarszla da uramaz. Çünkü Allah -Ebu Yezid’e bir
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münazelede söyledii üzere- zillet özelliiyle nitelenmez. Allah Ebu

Yezid’e
cBaa ait olmayan zillet ve yoksullukla bana yakla!’ demitir.

Kim Allah için nefsiyle olursa, erefli bir ekilde zelil olsa bile baarsz-

la uramaz. Allah ile veya kendi nefsiyle olmakszn, Allah için olan

ise zorunluluu kabulüne göre deerlendirilir: Allah hakknda zorlan-

msa, onun menzili bir ahs hakknda ‘Allah için Allah ile olan’ kim-

senin menziliyken baka biri hakknda ‘Allah için nefsiyle olan’ kimse-

nin menzilidir. Nefsine ait bir konuda zorlanmsa, bu halinde -Allah

için deil- kendisiyle birliktedir. Böyle biri, sürekli ve zorunlu bir baa-

rszlk içindedir. Artk menzillerin ksmlar belirlenmi oldu.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
'Benden bir ey isteyen benim kaza ve kaderimin d-
na çkm olmaz, benden bir ey istemeyen de kazamn

dnaçkm olmaz' Münazelesinin Bilinmesi

Her ey bir kaza ve kadere bal

Kazayla olmayan hiçbir ey yok

fade ettiim eyi anlayan kimse

Bu konudaki srr örenmi demektir

O kii zamann teki ve biricii

Kalp ondan aydnlanr vek saçar

Nurunu gördüünde

Sanki bir imei görmü olursun
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Ulat bir makam görmedik biz

Varlk meydannda ona bedel olarak

Bana arzuladnda gayesi vardr denilince

Ben de dedim ki

Gerçeklemesi tehir edilen ey

Ancak bir amaçla gerçeklemitir

Bilmelisin ki Allah kazay (hüküm vermek), salahiyet ve varlk ba-

kmndan hüküm vermedikçe, kad ile likilendirmemitir. Baka bir

ifadeyle kad hüküm vermedikçe bu isim onun adna sabit olmaz. Ka-

zay belirleyen hakknda hüküm verilenin halidir. Bu yönüyle kaza

hükme göre varlk kazanan aklî bir iken, verilen hükmü de hakknda

hüküm verilenin durumu belirler. Bütün bunlarla birlikte kad ad bir

kiiye verilebilir. Zihinden bu bütün ortadan kalksayd, kad ismi dü-

erdi. Bunlar varlktan kalksayd, isim de gerçekte kalkar, artk sadece

mecazen kullanlabilirdi; mecaz gerçekleen bir durumu gerçekleme-

yene izafe etmektir. Bu konuda öyle bir misal verilebilir: Bir ahs

baka bir ahstan alaca olduunu iddia edip öteki ahs bunu inkâr

etmektedir. ddia, delil getirmeyi belirlemi ve gerektirmitir. Bu, dava

sahibine kar verilen bir hükümdür. Verilen hükmü inkâr etmek ise

baka bir hükmü gerektirir ki, o da delilin bulunmad vakit yemindir.

Böylece inkâr durumunda ve davalya delil istendiinde davalya kar

yemin etmekle kad (hâkim) ad gerçek anlamda ortaya çkar. Öyleyse

kaza genel (mücmel), verilen hüküm o genelin tafsilidir ve ona kader

denilir. Çünkü kader vakti tespit demektir. Kim bir soru sorarsa, onun

hali soru sormay gerektirmitir. Soru sormak ise icabetin gerçekleme-

sini istemek demektir, çünkü Allah
c

Bana dua ettiinde, duasna karlk

veririm
'10 buyurur. Karlk vermek ve icabet, sualin icabet edendeki bir

etkisidir ve onu sual gerektirmitir. Kim bir ey ister ve sorarsa, etki

etmi, kim karlk verirse etkilenmitir. Allah ise emredendir ve bunu

emredilenin hali gerektirmitir. Yaratlm olan dua eder, bunu ise dua

edilenin hali gerektirmitir. Çünkü dua eden kii dua edilene dair bilgi-
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sine göre icabet umar. Emreden ise kendisine dair bilgisine göre me-

murdan emre uymay bekler. Demek ki memurun hali amirin emir

vermesini gerektirirken dua edilenin hali de kulun dua etmesini gerek-

tirir. Binaenaleyh her birisinin hali, emreden ve dua eden olmay ge-

rektirir. O halde dua ve emir iki öncül arasndaki neticedir. O ikisi

arasndaki öncül, dua edenin ve edilenin veya amirin ve memurun

halleridir. Böylece birlik (vahdet) kalkm ve ortaklk ortaya çkmtr.

Gerçek revhid bilgiyi bilene verenin tevhididir. Böyle biri hükmü

hâkime, kazay kadya verir ve o da mümkünün kendisidir. Mümkün
yokluu ve varl halinde yaratlm olandr. Nitekim daha önce bunu

belirtmitik. Haller var olmayan nispetlerdir. Onlar hakknda hüküm

verilen kimse ve hükme göre hükümlerin ortaya çkmasn gerektiren

eylerdir. Binaenaleyh mümkün, varlk ve yokluk halinde tercih edilen

iken tercih ise tercihe konu olan eyin etkisidir. Tercih hali, mümkü-

nün istemesini veya -halinin gerektirdii duruma göre- istememesini

gerektirir, çünkü biz herhangi bir hali belirlemi deiliz. Hal vastasyla

ve hale göre istekte bulunulur ve istek, tercih edene tesir eder. Tesir

icabeti meydana getirir. Tercih eden ise tercihinde hal verir. Bu hal,

etki edenin isteinin tercih edende icabeti gerektirdii haldir. O halde

tercih eden, ancak bir istein etkisiyle karlk verir. stek ise halden,

hal de tercihten kaynaklanr. Tercih ise tercih edilenden meydana gelir.

Tercih edilen tercihi kabul eden mümkündür. O halde mümkün bütün

hükümlerin ortaya çkmasnn ilkesidir. Baka bir ifadeyle bütün isim-

leri ve hükümleri ortaya çkartan mümkündür. Hakknda hüküm veri-

len eyin bu hükmü kabul etmesi ve böyle isimlendirilmesi de müm-
künden kaynaklanr. Her varlk iki öncülün neticesi olarak meydana

gelir. Hak varlkta birliin sahibiyken yaratma ortaklk yoluyla O’nda
ve kabilden (mümkün) meydana gelir. Öyleyse kendinden O’na ait

olan, kendisi nedeniyle varlnn zorunlu olmasdr. Bu yönüyle O,

birdir. Ayn zamanda kendisi bakmndan yaratma O’na ve mümkünün
kabul etmesine aittir. Bu itibarla yaratrken tek deildir. Yaratmada

birlik geçerli olsayd, mümkün var olduu gibi imkânsz da var olurdu.

mkânszn yaratlmas ise muhaldir. Daha önce belli olduu üzere

‘Hak ve halkn varl’ dediin gibi ‘müessir ve müesser fih (etki eden
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ve edilenin varl)’ diyebilirsin. ‘Bütün i O’na döner.’
11

Yani hakikate

deil, bu hükme döner.

TEMBH

Bilmelisin ki Allah bize kaytsz anlamda kazaya rza göstermeyi

emredince, buradan O’un ‘kazaya rza’, derken mücmeli (genel) kast

ettiini anladk. Çünkü hakknda hüküm verilenin hali ve hüküm ka-

za’y ayrtrp tafsil ettiinde, kaza raz olunmas caiz olan ve olmayan

ksmlara ayrlr. Bir eyden raz olmay kaytsz anlamda kullanrken

Allah’n icmali kastettiini anladk. Kader hükmün belirlenmesi de-

mektir. Her ey bir kaza ve kadere, yani belirlenmi bir hükme göre-

dir. Bu itibarla mutlak belirlenme yönünden kaderin iyisine, kötüsüne,

acsna ve tatlsna iman etmek zorunludur. Belirlenme ve. tafsili yö-

nünden kadere iman etmek zorunluyken bir ksmndan raz olmak

zorunlu deildir. Burada er için onun er olduuna iman etmek zo-

runludur dedik. Nitekim iyilie ve hayra da iyilik ve hayr olduuna

iman etmek zorunludur.

öyle deriz: Benim kötülüün (er) kötülük olduuna ve -kötü

olmas bakmndan deil- sadece var olan bir ey olmas itibaryla Al-

lah’a dayandna iman ermem gerekir. Bununla birlikte kötülük var

olan bir ey olabilir. Kötülüün var edilmesi Allah’a ait iken kötü ol-

mas itibaryla kötülük O’na nispet edilemez. Hz. Peygamber bir dua-

srnda öyle der: ‘Kötülük sana ulaamaz!’ Mümin Haktan O’nun ken-

dinden olumszladgm olumsuzlar. u ayeti hatrlatabilirsin: ‘Nejse

günah ve takvay ilhan eden Allah’tr .’
12 öyle deriz: ‘Allah nefse ilham

vermi, nefs günah ve takvay tanmtr. Baka bir ifadeyle günah

günah, takvay takva olarak tanmtr. Bu ilhamn gayesi, takva yolunu

takip edip günah yolundan uzaklamasn salamaktr.’ öyle diyebilir-

sin: ‘Hepsi Allah ketondandr .*
13 Buna karlk öyle deriz: Bu husus

eriatta haklarmda hüküm verilmi günahlarla ilgili deildir ki ‘kötü
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(er)’ denilen budur. Kötü seni üzen eydir. Seni üzen ise gayene ayk-

r düen eydir. Bu durum ‘

Sizden dolay uursuzlua urarsak. .

,'14

ayetinde belirtilir. Allah onlara öyle der:
cDe ki, hepsi Allah kanadan-

dr .' 15 Yani sizi üzen ve size göre güzel olan her ey, Allah katndandr.

Daha önce ortaya konulduu üzere; tesir, verene deil eseri kabul

edene aittir. Allah iyilii veren iken kabul eden onu iyi veya kötü ola-

rak ayrtrr. Bir eyin iyi olmas onun asl halinde braklmasdr.

Öyleyse asl hüküm kendisine aittir. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘yilik

senin elindedir’ demitir. Kötülük hükmü kabul eden mümkünden

ortaya çkar ki bu durum hadiste ‘Allah'm! Kötülük sana ulaamaz’

diye belirtilmitir.

öyle sorabilirsin: ‘Körülüü kabul etme özelliinde yaratlm

olan mümkündür. Niçin Allah mümkünü iyilii kabul etme özelliinde

yaratmamtr? Hâlbuki hepsi Allah’tandr.’ öyle deriz: ‘Daha önce

açkladmz ve belirttiimiz üzere bilgi bilinene tabidir. Mümkün ise

yokluk halinde bulunduu sabidik ve bakalama haline baldr. Her

ne olursa olsun, gerçek böyledr. Allah ancak bilinenin yokluu halinde

üzerinde bulunduu yokluu bilir. O ey varlkta ortaya çktnda bu

hale göre ortaya çkar. Öyleyse bilinene yoklukta kendisiyle nitelenme-

dii bir durum gelmemitir. Dolaysyla bilginin onda bir etkisi yok-

tur.

Kaderin zamann belirlenmesi demek olduunu söyledim. Çünkü

kader ‘miktar* kelimesiyle ayn köktendir. ‘Biz onu belli bir kadere ve

ölçüye göre indiririz
'16 Baka bir ayette

‘
Her eyi bir ölçüyle (kader) indi-

ririz
,l7

denilir. Bunu bilmelisin!

‘Alîah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

'Ancak perdeyle görülür' Münazelesinin Bilinmesi

Kim Hakk açk ve aleni görür

Perde ardndan görmü O’nu demektir

Bilmez Hakk, Hak ise bilir onu

Bu i pek garip bir durum

Gören herkes perdeden bakasn görmez

Nimet veya azap görür

Görenin sureti onda parldar

O görenin kendi, hatta perdenin kendisi

Sahih bir rivayette Haklan suretlerde tecelli edecei ve bakalaa-

ca (tahavvül) söylendi. Bizim ‘perde’ derken kastettiimiz budar. Bu

durum akl, din ve keifle sabittir. Keif eriatn verdii bilgiyi verir ve

Allah bakalama kabul etmez. Akla gelirsek, bu konudaki deliller ma-

lumdur ve onlarn yeri bu kitap deildir. Çünkü bu kitap, eriata ve

keif ile müahedenin verilerine dayanr. Çünkü akllar eriatn hakkn-

da ahitlik ettii gerçei idrak etmek karsnda eksiktir. eriat ‘O'nun

benzeri bir ey yoktur
' 16

der. Hakkn zatnda bakalama olsayd, bu

hüküm doru ve geçerli olmazd, hâlbuki dorudur. Binaenaleyh Al-

lah'n zatnda bakalamann gerçeklemesi imkânszdr. Allah öyle

der: ‘Allah kulunun diliyle kendini öveni duymutur’ Baka bir hadiste

öyle der: ‘Ben kulumun duymas ve görmesi olurum.’ Gözlerin görüp

akllarn idrak ettii ve muhayyile gücünün tahayyül ettii tüm sureder

arkalarndan Hakkn görüldüü perdelerdir. O surederden meydana

gelen ameller ise Allah’a nispet edilir. Nitekim Allal
‘
Sizi ve amellerini-

zi yaratan Allah'tr
1,1,>

buyurur. Hak varlkta ortaya çkan ve zuhur eden

surette gaib (gizli) kalmay sürdürür. Mümkünlerin hakikaderi siibût
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eyliklerinde -hallerinin deimesiyle birlikte- Hak tarafndan sürekli

görülürler. Varlkta -ki Hakkn ayndr- ortaya çkan suretlerin hakikat-

leri mümkünlerin hükümlerinden ibarettir. Baka bir ifadeyle sübût

hallerinde üzerinde bulunduklar durum itibaryla mümkünlerin haki-

katlerinin hükümleridir. Deime ve bakalama Hakkn varlnda

görülen suretlerde ortaya çkar. Hak üzerinde bulunduu durumdan

deimemi ve bakalamamtr. Nitekim heba bütün suretleri kabul

etmi olsa bile ‘heba’ olmak bakmndan bakalamad. Bu suretler

heba cevherindeki manalardan ibarettir. O suretlere nispet edilen ma-

nalar, arazlar ve sfatlar ise manann fiilen var olmas itibaryla nispet

edilmilerdir. Dolaysyla perdeler çekili olarak kalr. Onlar suretlerin

hakikatleridir. Dolaysyla Hak ancak perdenin ardndan görülebilecei

gibi ancak perdenin ardndan konuur. Bir kii O’nu dorudan gördü-

ünde, Hak onun gözü olmadan o kii Hakk göremez. Öyle bir du-

rumda kulunun suretinde kendi gözüyle kendini gören Hak’tr. Bu

suretler kendisine dorudan görmeyi kazandrr, çünkü onlar gözü ve

bütün güçleri tayan suretlerdir. Böylece Hakk surette ez-Zahir is-

minden (tecelli etmi olarak) görürsün, çünkü O senin gözündür, el-

Batn isminden de -O’nu bilmek üzere- müahede edersin. Çünkü O
senin görme aracndr. O’nunla gördüün her eyi idrak edersin. Bu-

rada ‘dorudan’ dedik, bunun nedeni, Tirmizi’nin ve baka hadis alim-

lerinin aktarm olduklar hadiste ayn lafzn geçmi olmasdr.

Gören kii Rabbini uykusunda gördüünde, O’nu herhangi bir

surette görerek öyle der: ‘Rabbimi falan surette gördüm.’ Bu söz,

dorudur. Bununla birlikte ‘O’nun benzeri bir ey yoktur.’
20

Allah niha-

yetsiz suretlerde kendisi nedeniyle tecelli ediinde zatna benzerlii

olumsuzlamtr. Çünkü Allah’tan gayr suretlerde görünmek özelli-

indeki kimseler, bir eyde kendileri nedeniyle görünmez, Yaratan’n

iradesi ve yaratmas nedeniyle görünürler. Allah böyle bir surete ‘ol’

der, o suret meydana gelir, ardndan yaratlmlardan onu kabul etme

özellindekiler o suretle zuhur ederler. Böylelerine misal olarak, ruh-

lar ve ruhanileen insanlar verebiliriz. Mesela Kâdîb el-Ban vb. öyley-

di. Allah öyle der: ‘Diledii surette seni terkip eder.'
21

Allah irade etti-

inde diledii her sureti kabul edebilecek bir mizaçta düzenlemi, son-
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ra ona itidal vermi, terkibi ise -kendisine deil- Allah’a izafe etmitir.

Sureder Allah’a nispet edildii için ‘diledii bir surette’ demitir. Her-

hangi birinin belirlemesi olmakszn, diledii surette ortaya çkar. Do-

laysyla bu konuda ii kartrmamak gerekir.

Allah yaratklarna ancak surederde zuhur eder. Sureder ise farkl

farkldr ve her tecellide farkl bir suret vardr ve suretler tekrarlanmaz.

Çünkü Allah bir surette iki kere tecelli etmedii gibi ayn surette iki

ahsa birden tecelli etmez. Hal böyle olunca, akl veya göz, iin ken-

dinde bulunduu durumu tan olarak örenememi ve görememitir.

Akln, Hakk belirli bir surede, snrlamas mümkün deildir. Çünkü

dier suretteki tecelli bu snrlamadaki tecelliyle çeliir. Allah hiç ku-

kusuz ve tereddütsüz bir ekilde bütün suretierdedir. Allah inandn-

dan baka bir surette tecelli ettiinde, insan -sahih bir rivayette yer

ald üzere- O’ndan kaçar. Böylece gerçekte farkl surederde zuhur

edebilen bir hakikatin bulunduunu bilir, fakat mahiyetini veya keyfi-

yetini kesinlikle bilemez. Hüküm verildiinde ise bir keyfiyet bulun-

maldr. Bu durumda ‘keyfiyeti diledii surederde zuhur edebilmesidir’

der. Böylece sureder irade edilmi eyler olur. rade edilen her ey ise

hiç kukusuz yoktur (madum). Dolaysyla sana ancak kadim zarta

hadis olan ey görünmü ve zuhur etmitir. O halde sen, gözünün -ki

Haktr- snrlad bir eyi bir gözde/hakikatte -Hak’tr- gördüün için

kendin gibi bir yaratlm görmüsün. Hale senin gözün, yani o surette

ortaya çkan varlk senin gözündür. Hak âhirette görülecek ekilde

idrak edilirken uykuda da idrak edilir. Bu husus eriata göre dorudur.

man ve keif yoluyla -akla göre deil- Allah’m hüviyetiyle kendi dn-
da idrak edüen her eyi idrak ettiinden kuku duymayz. Burada idrak

edilenin istidadnn durumuna göre onlarn hepsini veya bir ksmn
idrak etmesi birdir. Öyleyse idrak edenin gözü Hakkn hüviyetidir vc

bunun böyle olmas kaçnlmazdr. drak araçlarna nispet edilen bütün

güçler. Hakkn hüviyetinden ibarettir ve baka türlü olmas mümkün

deüdir. Araçlar ve onlarn bulunduu yerler (organlar) Hakkn varl-

nda mümkünlerin hükümleridir. Hak o hükümler için beden kar-

snda ruh mesabesindedir. Çünkü onlar vastasyla nizam ayakta tutan

ancak Allah’tr. Suretin duyuda ve hayalde bir eyi idraki ancak O’nun
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sayesinde mümkündür. Bu itibarla bütün bunlarn hepsi gerçekte ha-

yaldir, Allah’a hamd olsun! Çünkü hiçbirinin belirli bir halde sabit

kalmas mümkün deildir. nsanlar ise uykudadr ve uyuyan insan

gördüünü ve onu hangi mertebede gördüünü bilir. nsanlar öldükle-

rinde uyku içindeki bu uykudan uyanrlar. Binaenaleyh bütün insanlar

sürekli uykudadr ve sürekli rüya görürler. Ayn zamanda nefislerinde

sürekli bir deiim gerçekletii gibi gözleriyle algladklar eylerdeki

deiim de süreklidir. Öyleyse i dünya ve âhiret hayatnda sürekli

böyledir. Biz de bunu ortaya koyduk ve zikrettik.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.'

DÖRT YÜZ ON BENC BÖLÜM

'Bana dua eden kimse kulluunu yerine getirmi,

kendine insaf gösteren, bana insaf göstermitir'

Münazelesinin Bilinmesi

Emri olmadan Allah’a dua edersen

O’nun kulu deilsin ve kul insafl olmamtr

Hazlar nedeniyle kul oldun sen (emri nedeniyle deil)

Ne söz aldk ne söze vefa gösterdik; hâlbuki söz sabit

Kul Rabbinin sözünde bulunmasayd

‘Sözleri yerine getirin ve vaatleri’ demek sahih olmazd

Sadece yükümlülük var, Hakka yaklamak üzere

Emir belirler onu, akit ispat eder

(
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Hakkn üzerimizdeki haklar her yönde sabit

Yaknlk olmasayd uzaklk bilinmezdi

Varlklara insafgösteren Rabbine insafetmi

Yaratannn zatnda ebedilik onun

an ve eref onun

Melekler arasnda övülür durur

Dikkat edin! Kul sürekli O’nunla birlikte olandr

Ölür, dirilir ve O’nun huzurundadr

Rahman baka kimseyi hükümlü tutmad

Sen de çal! Gayret fayda verir sana

Kim Rahmanla kaim olursa ciddiyet sahibidir

Kim Rahman için olursa ciddiyet ona ait

Ayetleri kendinde ve ufuklarnda tahsis eder

Lay veçhile O’na hamd etmelisin

Allah öyle der: ‘Bana dua edin, size karlk vereyim
’22 Baka bir

ayette ‘Bana ibadet etmekten yüksünenleri cehenneme sokacam’23
der.

Allah onlar kulluktan çkmamakla nitelemi, hakikatlerinin zillet oldu-

unu belirtmitir. Bu durum ‘zor bir ekilde’ ifadesiyle anlatlr. Baka

bir ifadeyle gerçekte öyle olduu halde Allah’a kul olmay istemeyen

kii kendi doasnn -ki cehennemdir- kulu haline gelecek; gerçekte

öyle deilken onun otoritesini altnda zelil kalacaktr. Böyle biri bilgiyi

brakr, bilgisizlikle nitelenir. Gerçei bilmi olsayd, bana kul olur,

gerçekte bana kul iken bakasna tapmazd. steyerek veya istemeyerek

yapmas; bilmesi veya bilmemesi durumu deitirmez. Bana dua et-

mekle kulluunu göstermesi ve bana kul olmaya kar büyüklük duy-

gusuna kaplmamas nedeniyle doasnda tasarruf etme özellii ver-

dim. Böylece doas üzerinde efendi olmu, onu yönlendirmi ve do-

as onun kölesi haline gelmitir. Allah’a ibadete kar büyüklük göste-
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ren insann nasl bir izzeti ve otoriteyi yitirdiine baknz! Bu kii se-

vinç halinde ve skntnn kaldrl esnasnda bana ibadet etmez. Bu

nedenle sebepler onu boyunduruu altna alm, cahillerden olmutur.

Bu görüü destekleyen bir husus Hakkn kulun güçleri olmasdr.

Bu durumda yönetme Hakka aittir, çünkü kulun tasarrufu güçleriyle

gerçekleirken onu Hak yönlendirir. Dolaysyla kulun güçleri Hakkn

kendisidir. Bu konudaki delilimiz, peygamberlerin ifadeleridir. Hz.

Peygamber kutsi bir hadiste Allah’n öyle söylediini bildirir:
cBen

kulumun duymas, görmesi ve eliyim.’ Yani kul nafile ibadetlerle ken-

disine yaklap Allah da kendisini sevdiinde demektir. Ardndan ku-

lun kulland güçleri zikretmitir. Hadisi dorulayan ayet Kuran-

Kerim’de öyle yer alr: ‘Allah sizi ve amellerinizi yaratmtr.’24 Amel,

cisim olmas itibaryla insan bedenine ait deildir. Bedendeki amel

güçlerden kaynaklanr. Ayette insandan ortaya çkp ona izafe edilen

amelin Allah tarafndan yaratlm olduu bildirilmitir. Hak insann

(ameli kendisiyle yapt) güçleri demektir. (Baka bir delil) Firavun’u

âlemlerin Rabbi Allah’a davet ederken âlemi Hakkn mahiyetini (tavsi-

fine) katmasyd. Firavun ona öyle demiti: ‘Alemlerin Rabbi nedir?’
25

Soru bir mahiyet sorusuydu ve Hz. Musa soruya öyle karlk vermi-

tir;
‘Göklerin

,
yerin ve ikisinin arasnda alanlarn Rabbidir, eer inanm

iseniz -

>26
Yani akl delilin ve sahih düüncenin verdii bilgi kalbinize

yerlemise (inanrsnz). Binaenaleyh Hz. Musa âlemi Hakkn mahiye-

tinin tanmna katmt. Bize göre peygamberler, bütün yaratlmlar

içinde Allah’ en iyi bilenlerdir. Firavun ise kendisine verdii cevapta

Hz. Musa’nn doru söylediini biliyordu: Fakat orada bulunanlar

yanltmak ve onlar hafife almak istemiti. Çünkü önün sorduu soru,

hakikate mutabk olacak ekildeydi. O soru ‘âlemlerin Rabbi nedir?’

sorusudur. Firavun Hz. Musa’ya âlemleri zikrederek soru sormu,

cevap da soruya uygun verilmiti. Firavun kavmine öyle demitir:

‘Duyuyor musunuz?’
27 Ben mahiyeti soruyorum, o ise izafi eylerle ce-

vap veriyor. Böyle diyerek Firavun onlara kar mugalâta yapmtr.

Gerçekte izafe edilen Rabbi sormu, Hz. Musa da ‘Rabbimiz ve önceki

babalarnzn Rabbi’
28

diye cevap vermiti. Hz. Musa Firavun’un kavmi

içinde söyledii ‘onlarn en üstün rableri olduu’ iddiasna karlk
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izafeyi daraltmtr. Buna karlk Firavun öyle demi: 'Size gönderilmi

peygamber delidir.’
2*

Yani akl perdelenmitir, çünkü akll kii, herhan-

gi bir eyin mahiyetini sormaz; sorarsa böyle cevap verilir. Bunun

üzerine Hz. Musa hal karinesi itibaryla tartma meclisinin gerektirdi-

i üzere, Hz. brahim’in Nemrut’a söylediinin benzerini söylemitir.

Hz. brahim ‘Dounun
,
batnn ve araîarmdakilerin Bahiridir, eer düü-

nüyorsanz
130 demiti. ‘Aralarnda bulunan eyler’ demeseydi, yine de

caiz olurdu; çünkü o ikisinin arasnda bir ey yoktur. Çünkü burada

domann durumu günein tepe noktasndaki bulunuunun, o ise

batnn ayndr. Onlardan bir mekândaki bir hareket, dogma, tepe

noktada bulunma ve batmadr. Dolaysyla o ikisinin arasnda demeyi

gerektirecek bir durum yoktur. Fakat Hz. Musa ‘o ikisinin arasndaki-

ler’ demitir. Bunun nedeni, orada bulunanlara meselenin kapal gel-

mesidir, çünkü onlar,
co ikisinin arasndaki’ ifadesiyle ilgili yaptmz

açklamay bilmiyorlard. Bu nedenle bat ve dou zikredilmi -ki bun-

lar örfte bilinen hususlardr-, sonra onlara öyle demitir:
‘Eer düü-

nüyorsanz ...

131
Böylece Hz. Musa onlar akli düünceye sevk etmitir.

Binaenaleyh Hak bizimle bilindii gibi yaratklar O’nunla var olmu-

tur.

Bizden ona ondan bize

0 bizi över biz de O’nu

Ayn ekilde Allah’n kendisine kavmine kar delil verdiini söyle-

dii Hz. brahim 'Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim
’-32

A

demi, O’nu âlemle birlikte zikretmitir. Alemin zahiri yaratlmken

batn Hak’tr. Âlem bannn hükmüyle tasarruf ederken âlemin bat-

nnda zahirden kaynaklanan tasarruf batndan ortaya çkan tasarruftur.

O halde âlemin batnnda -ki Haktr- Haktan bakas tasarrufta bu-

lunmamtr. Hakkn tasarrufu, kendi hakknda tasarruf hükmü ver-

mitir. Bu balamda zahir suret batn surete benzer. Öyle ki baz ke-

lamclar, Allah’n kitab ve onun hâdis olan okunuu hakknda u görü-

e varmlardr: Kâtibin Kuran’dan yazd veya okuyucunun okuduu

her hâdis harfte benzeri olan kadim bir harf bulunur. Kelamcnm böy-
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le bir görüe varm olmasnn nedeni, hâdis olann kendi bana var

olamamasdr. Binaenaleyh kadim, hâdise elik etmelidir. Bu görü,

Mutezilc’nin önderlerinden birine aittir.

Sonra, o kadim kendinden ortaya çkan ve zuhur eden hadisin su-

retinde olmasayd, ona ait olamazd. Bu nedenle âlem Hakkn suretin-

deyken insan- kâmil ise âlemin ve Hakkn suretindedir. Bu durum

‘Allah Âdem’i kendi suretinde yaratt’ hadisinde beyan edilir. O halde,

imkânda bu âlemden daha mükemmel ve iyi bir ey yoktur; olabilseydi

Allah’tan daha mükemmeli olmu olurdu. Çünkü Adem âlemin bir

parçasdr ve Allah onu kendi suretinde yaratmtr; O’nun suretinden

daha mükemmel suret ise olamaz. Bu durum âlemin Hak’tan zatî ola-

rak zuhur etmesi anlamna gelir. Öyleyse Hak âlemin aynasdr. O
aynada âlemin suretleri ortaya çkm, mümkünler kendilerini varl
zorunlu Hakkn aynasnda görmülerdir. Mümkünler var olmada Al-

lah’a bal oluklar gibi O da kendisini bilmede mümkünler hakkmdaki

bilgiye dayanmtr.

0 ancak onlarla oldu

Onlar da ancak O’nunla oldular

O’nlarn benzeri yok

0’nun da benzeri yok

Sözümüzden gafil olan insan!

Eyayla ol, O’nunla olursun

Durum zikrettiimiz gibi olunca, her kim kendisine kar insafl

olup nefsine hakkn verirse, hiç kukusuz, Hakka kar insafl olmu,

O’nun hakkn kendisine vermi demektir. Çünkü o, haklaryla birlikte

Rabbiyle nefsini ayrtrmtr. Bir eyden ayrlan ve farkllaan, ayrl-

d hususta o eyin ayn ve benzeri deildir. Fakat ayrm olma iti-

baryla onun benzeridir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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Bu kitapta aldm her bölümün banda zikredilen iire vermelisin,

çünkü iirler, bölümde dikkatini çekmek istediim ölçüde ilgili husus-

lar içerir. Bunun yan sra iirde konu içinde söz edilmeyen hususlar

bulursun. Böylece iirde zikredilen hususlarla ilave bilgiler elde eder-

sin.

DÖRT YÜZ ON ALTINCI BÖLÜM

Kalp Gözünün Bilinmesi Münazelesi

Varlkta gören kalp güzüdür

Yolun büyükleri onunla bakrlar

Onun halden hale girmesine bak

O hazr varlk

Vaktini görenlerden bakas yok

Mazi ve gelecek yürüyen bir hadise

Varlklarda mekân gerçek bir varlk deil

Sadece ksr bir hüküm var ortada

ite bu varlklarmzn kendisiyle zuhur ettii Hak

Ben de haberdar ve bilgiliyim

‘O nedir?’ diye sorarsan, akllar anlayamaz cevab

Akllar nerede ki? Ortada baka diye bir ey yok

Allah öyle der: ‘îman eden ve kalpleri Allah' zikretmekle mutmain

olanlar ...’
33

Yani bu zikir onlar tatmin eder. ‘Dikkat edin! Allah’ zik-
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retmekle kalpler mutmain olur.’
34

Yani O’nu O’nunla zikreden kalpler

muinin olduklarnda mutmain olurlar ve her nefesteki deiimde karar

klarlar. Bilindii üzere belirli bir halde kalmak, mümkün deildir.

Çünkü Hakkn sureti, daralmaya imkân vermez. Onun genilemesi ve

açlmas, bakalamada gerçekleir. Bu yönüyle Hak ancak mümkünle-

rin hakikatlerinde bakalar, onlarn ise bir sonlar yoktur. Öyleyse

Haldun bakalamas ve halden hale girmesinin bir sonu yoktur, O her

gün -her nerede olursa olsun- -bir itedir.
3 Her durumda i böyle de-

vam edecei gibi her durumda bir halden bir hale geçmek eklinde

sürer. Göz bir araçtr ve görme gücüyle (basar) görülenler alglanr.

Görme gücü Haktr ve sen Hak vastasyla görürsün. Bir eyi gören

onu bilmi, bildiinde onda sükûnet bulmutur. nsan sürekli baka-

lamay gördüüne göre bilgisi de süreklidir. Bundan dolay mutmain

olur ve sükûnet bulur. Bakalamay gören, Rabbinin kendisini yerle-

tirdii makamlarda veya kendi dnda ona verdii ve dikkatini çektii

hususlarda, her nefes O’nun kalbindeki izlerine bakar. Bu makam sahi-

bi her nefes yeni bir bilgi içindedir. O sürekli bir yaratltayken baka-

lar o yaratltan pcrdelenmitir. Allah Hz. Pcygambcr’e öyle demesi-

ni emretti: ‘Rabbim! bilgimi arttr.’
35

Yani yaratmann yenilenmesi ne-

deniyle benimle gerçek arasna giren karkl ve belirsizlii ortadan

kaldr. Yoksa bu durum varlkta gerçekleip benim bilmediim pek çok

hayr kaçrmama yol açmaktadr. Perde benzerlik ve benzeme demek-

tir. Böyle olmasayd ‘yeniden yaratma5 kimseye belirsiz gelmezdi; hâl-

buki yeniden yaratma âlemde her nefes ve her ite gerçekleir. Âlem-

deki bu sürekli yenilenmenin farkna varanlar, her bir zaman biriminde

âlemin yenilendiini kabul edenlerdir. Bakalar onlara kar çkmtr.

Sürekli yenilenmeyi kabul edenler, hsbaniyye (görececiler, sofistler)

diye isimlendirilir. Bununla birlikte onlar, bu konuda gerçei olduu

hal üzere örenememilerdir. Fakat onlar da ‘Araz iki zamanda baki

kalmaz’ diyen Eariler gibi gerçee yaklamlardr; ‘araz’ kendi bama
var olmayan her eydir. Eariler gerçee yaklam olsa bile, Kad Ebu

Bekir’in dndakiler iin kendinde olduu duruma tam olarak ulaa-

mamtr. Kad Ebu Bekir et-Tayyib, iki noktada gerçee ulamtr:

Birincisi olgularn (ekvan) gerçei olmayan nispetler olduklar hakkn-
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daki görüü, dieri Hakka izafe edilen sfatlarla ilgili görüüdür. Ona

göre bir sfatn hükmü, baka bir hükmü veren farkl bir anlama aittir.

O da gerçee yaklam, fakat iin kendinde bulunduu duruma ula-

mamtr. Bununla birlikte ‘Hakkn duymas ve görmesi O’nun bilgisi-

nin ayndr’ diyenlerden ayrmtr. Bakllâni bu görüte deildi.

Fas’ta Ebu Abdullah el-Kennanî’yi görmütüm. Devrinde Batdaki

kelamclarn imamyd. Bir gün bana ilahi sfatlar hakknda soru sor-

mu, bizim o konudaki görüümüzü söylemitim. Sonra öyle dedim:

‘Senin bu konudaki görüün nedir? Kelamclarla ayn m düünüyor-

sun, yoksa onlarn görüünden farkl düündüün bir yön var m?’

Bana öyle cevap verdi: ‘Bu konudaki görüümü söyleyeyim: Zata

üave kabul edilen sfatlarn varln kabul etmek, bana ve kelamclara

göre zorunludur. Fakat bu ilavenin farkl ve pek çok hükme sahip bir

hakikat oluu veya her hükmü gerektiren bir anlam olduu hakknda

delilimiz yoktur. Bence insafl görü budur ve bunun dnda delil

arayan eletiriye maruz kalr. lave kabul edilmelidir. Fakat biz öyle

deriz; Sfat ne O’dur ne O’dan bakadr! Çünkü bu ilmin uzmanlar-

nn ‘iki baka’ hakkndaki görülerini bilmi olmalsn.’ Ben de öyle

dedim: ‘Sana Hz. Peygamberim rüyay tabir eden Hz. Ebu Bekir’e

söylediini söylerim: Bir ksmnda isabet ettin, bir ksmnda yanldn!’

Bunun üzerine bana öyle dedi: ‘Seni eletirmem, fakat (sfatlar hak-

kndaki) zaitlik hükmünden de dönmem, Allah bana sana açm oldu-

u bilgiyi açarsa durum farkl! Bununla birlikte kelamclar vardklar

görülerde birbirlerinden farkl düünür.’ Bu onun görüüdür. Ben de

üstadn insaf ve kendisi hakkndaki dürüst ahitliine hayran kaldm:

Benden farkl düünmekle birlikte beni suçlamamt. Bu tavryla Al-

lah’n bir bilgiye sahip olarak artt kimselere benziyordu, fakat bu

arma, bana göre onun imanna deil, aklna zarar vermekteydi.

Sonra konuya dönüp öyle deriz: Kalp gözü (veya kalp gözüyle

görmek), zahiri, batn, ilk ve son olarak Hakkn âlemin hallerinde

bulunduu durumu (görür). simler çogalsa bile, isimlendirilen tektir.

Fakat anlalan bir deildir ve böylece dua eden neye dua ettiine a-
rr: Acaba isimlendirilene mi, yoksa anlama m dua edecektir? Çünkü
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ilahi isimler anlamsz bir ekilde çoalmamalardr. Bu yönüyle isimle-

rin çoalmasyla ilgi nispetlerin bulunmas gerekir. Buna göre el-Âlim

isminden anlalan ey el-Hay isminden, ondan anlalan ise el-Alim

isminden anlalandan farkldr. O halde Hay, Alim’in (isimlendirilen

bakmndan) aynsyken el-Hay
5dan anlalan ey ile el-Âlim’den anla-

lan veya el-Kadir, el-Aziz, el-Âlî, el-Mütcal, el-Kebir ve el-Mütekebbir

isimlerinden anlalan bir deildir. Biz ‘bu isim O’ndandr’ demedik

veya Allah’a bu ismi biz vermedik. O kendisini bizim için böyle isim-

lendirmitir. Bu isim O’nn (kendiliindeki) ismi midir, yoksa o isim-

den anlalan eyin ismi midir? O’ndan anlalan gerçek bir ey midir,

yoksa bir nispet midir? (Bunu bilmiyoruz). Ayrca ilahi isimlerde Al-

lah’a ortaklmz, bu konudaki en garip ilerdendir. Sonra Allah ara-

mzdaki benzerlii ortadan kaldrmtr. Buradan u hususu kesin ola-

rak anlamalsn: lahi isimler kendilerinden anlalan mefhum itibaryla

benzerlii ortadan kaldrmazlar.

Biz hayret ettik 0 da

Kim armsa
,
yürümemi

Benim varlm uzaklatrd

Sonra komu kadar yaklatrd

Benim için bir yer belirledi

Bana bir yer gösterdi

Orada ebedi olarak kalr

Onun döndüü yerde döndük

Kim kulak verir ve kim söyler?

Hisar kim? Ev kim?

Mülkü olmayan bir hükümdar:

Hiç olur mu öyle bir i?
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isteyen kimse çard

Onun diyar ate oldu

Allah bana bir yer belirlediinde o yer O’nun içindir. O’nunla du-

yarm, O’nunla görürüm, kalbim O’nu sdrr. Bana bir yer belirledi-

inde, kendisi oraya yerleir, ben de oraya yerletiririm. O hüviyetiyle

yaratklarndan beni gizler. O zahirdir, ben ise örtüsünün altnda giz-

lenirim. Bir araçla veya nispetle duyduunda, benimle duyar ve benim-

le görür. Ben de O’nunla duyarm, O’nunla görürüm. O nafilelerle

bendedir, çünkü O asl, ben ilaveyim; çünkü suretin zahiri benim. Ben

ise farzlarla O’nda bulunurum. Benimle duyar, benimle görür.

Hakkn kula olursa kii, duyan Hak’tr kul deil

Hakkn gözü olursa kii, gören Hak'tr kul deil

Bakalama deiir de göz bir

Böyle bir i için uramaya deer

DÖRT YÜZ ON YEDNC BÖLÜM
• •

'Ücreti Allah'a kalmtr' Münazelesirin Bilinmesi

Peygamberlik ecri kesin

Fakat gönderen Allah'a kalm o ecir

Bu öyle bir adalet ki ona dayanmtr

Alemdeki varlklar sürekli olarak
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Affetmek ve uygun bir ekilde balamak siler

Hükmü koyana kar haklar

Tahsis edersen affetmek bir nezir, Allah’n dndakiler

Kendisini anlayan için bir hazine

Allah öyle der: ‘Kim balar ve aray düzeltirse, ecri Allah’a kalm-

tr.’
36 Baka bir ayette

‘
Evinden Allah'a ve peygambere hicret etmek üzere

çkp sonra ölümün yakalad kimseye ücretini vermek Allah'a kalmtr ’37

Allah kitabnda bütün peygamberlerin ümmetlerine öyle söyledikleri-

ni bildirmitir: ‘Biz sizden bu konuda ücret istemiyoruz.’™ Yani tebli

görevine karlk olarak ücret talep etmiyoruz. ‘Benim ücretim Allah’a

kalmtr.’39 Çünkü peygamberi tebli iinde görevlendiren Allah’tr.

Bilmelisin d Allah peygamberlerine iman etmeye kendilerini ima-

na yönelttii için kullarna kar lütuf ve ihsan sahibidir. Bu nedenle

Allah’a ükretmek onlarn üzerindeki bir vecibe olduu gibi peygam-

berleri de honut etmeleri de gerekir. Allah peygamberin ücretini ken-

disi üstlenmi, bu üsdenme, -vastasyla onlara hidayet ettii için-

müminlerin peygamber karsndaki vecibelerini içermitir. Böylelikle

Allah peygamberini tebli ücretini iki kat yapmtr: Birisi tebli ücre-

ti, dieri ise müminlere vekil olarak (kendisine verdii ücret). Çünkü

Allah bize kendisini vekil edinmemizi emrettii üzere kullarnn vekili-

dir. Allah ‘O’nu vekil edinin’
40

buyurur. Bununla birlikte müminlere ait

nimetten hiçbir ey eksilmez.

Bilmelisin ki peygamberin tebli ücreti gönderildii ümmetinden

kendisine inanmaya kar direnip itiraz edenlerden çektii meakkate

göre deiir. Bütün peygamberlerin bu konudaki ücretinin deerini

ancak Allah bilebilir ve o ücret belirlenmi deildir. Peygambere iman

edenlerin davranndan dolay Allah’n kendisine verecei ücret ise iki

ksma ayrlr: Birincisi gönderildii insanlarn peygamberin kendisini

gönderen Hakkn katndaki mertebesine ve yerine dair bilgilerine ba-

ldr. Bu itibarla Allah peygamberlerin bir ksmn dierlerinden üstün

klmtr. kincisi de vahyinde getirmi olduu ve sfatn kendinde
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bulunduu kimse adna müjde olduu hususlar ölçüsündedir. Söz

konusu sfat, kimde bulunursa Allah katnda mutludur. O sfat sahibi-

nin kendisine kar davran, Allah’n peygambere verdii ücretin

kendisidir. Müminin hali peygamberliin deeriyle eit olursa, sorun

yoktur; peygamberliin gerektirdii saygya göre eksik kaldnda

Allah keremiyle cahilin bilgisizliine bakmaz ve peygamber hakkmdaki

bilgisine göre onun hakkn öder. Allah her eyde bir derece yaratm-

tr: Bu balamda yüce vardr, daha yüce vardr. Allah’a, peygamberine

ve onun getirdii vahye iman üstün bir davran olsa bile, iman, ube

ve ksmlarna göre derecelenir. man yetmi küsur ubedir: En aa
derecesi yoldan eziyet veren evi kaldrmak iken en üstün derecesi

‘Allah’tan baka ilah yoktur’ demektir. kisinin arasnda ise baka dere-

celer vardr. Bütün iman ubelerini kendinde toplayan kimsenin (iman

etmesine) karlk peygamberin Allah’tan alaca ecir ve ödül, yüceyi ve

en yüceyi bilen Allah katndaki menzillerine göre deiir. Peygamberin

ücretlerinin nasl olduuna baknz! Tebli ücreti, hale edi ücretidir;

çünkü Allah’n peygamberi öyle der; ‘Karlnda ücret aldnz'

ilerde en hak sahibi olan, Allah’n kitabdr.’

Sahabe içinden hakknda henüz ayet indirilmemi hususta soru so-

rup ayetin indirilmesine vesile olanlar nedeniyle dc peygamber ecir hak

eder. Allah kendisine verecei ecrin yan sra -o kiinin vekili olarak-

peygambere ecri öder. Gönderildii ümmet içinde peygamberin dave-

tini reddedenlere karlk peygamber adna Allah katnda sknt ve

musibete (sabretme) sevab vardr. Peygamber ümmeti içinden kendi-

sine kar çkanlarn says ne kadar olursa olsun, davetini reddedenler

saysnca ecir alr. Ayn zamanda peygamber kendine kar çkanlardan

eziyet ve musibet sevab alr; çünkü peygambere inanmamak onun için

bir tür eziyettir. Çünkü peygamber yaplmas gereken bir emri yerine

getirmekle onu yapmaya terk eden kii peygambere asi olmu demek-

tir. O halde peygamberin bu durumda musibete uram ve belaya

maruz kalm kii sevab alm olmas gerekir. Bütün bunlar, Allah’a

kalmtr ve Allah bütün peygamberlere bunlar öder.
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Ecri Allah’a kalanlarn ikinci türü, hicret ettii menzile ve evine

ulamadan önce ölen muhacirin ücretidir. Böyle birisinin ücreti de -

kendisini hicrete yönelten sebebin deerine göre- Allah’a kalmtr.

nsanlar bu konuda derece derecedir. Bu kez Allah kendisine verecei

ecirde peygamberin vekili olur, çünkü o insan Allah’a ve peygamberine

hicret etmek üzere yola çkmtr. Sonra, bu muhacir, kendisine gelen

ölüm nedeniyle kaçrma ecrinin sahibidir ve o da Allah’tandr. Çünkü

onu engelleyip varmak istedii menzile ulamasn engelleyen Allah’tr.

Öyleyse diyet, Allah’n borcudur. Ölen kii bilgili ve akll birisiyse,

Allah’a kavumaktan ve O’nu görmekten daha üstün bir ücret olamaz

ve ölüm sayesinde bu ecri elde etmitir. Öyleyse ölüm onun için yaa-

yp menzile varmasndan daha üstündür. Çünkü hayatta kald sürece

karlaaca deiimleri bilemez; süratle deien ve bakalaan tehlike-

li bir diyardadr. Bu konuda mam Buharî’nin Ömer b, el-Hattab’dan,

onun da Hz. Peygamber’den aktard bir hadis vardr: Hz. Peygam-

ber öyle der: ‘Ameller niyetlere göredir, herkes için niyet ettii vardr;

kim Allah’a ve peygambere hicret ederse, onun hicreti Allah’a ve pey-

gamberinedir; kim dünya için hicret ederse, ona ular veya bir kadn

için hicret eden onunla evlenir ve hicreti kendisi için hicret yapt eye

olur.’ Sonra bütün ecirlere, Allah'n keremi ve zenginlii eklenir. Bü-

tün bunlar ‘Cennette gözlerin görmedii, kulaklarn duymad, hiç bir

insann aklna gelmeyen nimetler vardr’ hadisi kapsam altndadr.

Hadiste ‘hiçbir insan’ derken kastedilenler, nimederin verildii kimser

lerdir. Ayrca bütün bunlar, ayette zikredildii üzere,
‘
yilik yapanlar

için fazlalk vardr541
ayetinde belirtilen nimedere dâhildir. Buradaki

fazlal Allah kimse adna belirlememi, ücreti Allah’a kalan bakalar

hakknda ücreti ‘gerçeklemi’ -ki vücûb demektir- diye ifade ederek

pekitirmitir. Çünkü ücret, bazen zorunluluk olmakszn, cömerdiin

gerei olurken bazen zorunluluun gerei olur. Zorunluluun (vücûb,

Hakkn kendine ecri zorunlu klmas) gerektirdii ücret, daha üstün-

dür. Nitekim (vücûbu ortaya çkartan) farzlar Allah’a göre nafile iba-

dederden daha üstün ve sevimlidir. Bir rivayette Allah’n öyle dedii

aktarlr: ‘Hiçbir kimse bana farz kldm eyden daha sevimli bir

amelle yaklaamamtr. ,

Allah farz ibadeti daha sevimli klmtr. öyle
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devam eder: ‘Kul nafile ibadetlerle bana yaklamay sürdürür, en so-

nunda onu severim, onu sevdiimde duymas, görmesi olurum.’ Bu

durum, nafile ibadetlerin neticesiyken farzlarn neticesi hakknda ne

düünürsün? Farzlarn neticesi kulun Hakkn duymas ve görmesi

olmasdr. Bunu keyfiyetini daha önce açklamtk. Böyle bir durumda

Hak kulun iradesiyle irade eder. Bu makam Araplarn Hz. Peygamber

hakknda zikrettikleri makamdr. Nafilelerde kul Haldun iradesiyle

irade eder. Söylediimiz görüün anlam ve hakikati, Haldun yaratkla-

rn niteliiyle nitelenmesiyle ve öteki tarznda ise kulun Haldun nitelik-

leriyle nitelenmesinde ortaya çkar. Bu husus, eriatta mevcuttur.

Ücreti Allah’a kalan üçüncü kimseler, yaplan kötülüü balayp
‘sulha yönelen’ yâni kötülük yapana iyilikle davranan ve kötülük yap-

may gerektiren bir ie kar iyilikle karlk verenlerdir. Sulha yönelen

derken kastedilen budur. Bu makama yüksek himmediler (himmet-i

âliye) erebilir. Çünkü Allah insana kendisine yaplan kötülüe kar
kötülük ölçüünce cezalandrma hakk tanmken o kii sulhu seçerek

hakkn brakm, Hakkn ‘kötü’ diye niteledii bir davrann mahalli

olmak istememitir.

Kerim'in nefsi her durumda kerim

Arzular ve kaderler onunla cereyan eder

Allah nefislerde onun kadriyle hüküm verir

O hükmü muhtar olandr

Aklm beenen kii gelir

Onun verdiinden baka bir hüküm verir ve hayrete düer

Allah ‘En güzel olanla savutur
’42

buyurur. Bu ayet kötülüü dü-

zeltmekle ilgilidir. ‘Böyle yaparsan seninle arasnda dümanlk bulunan

kii, samimi bir dost haline gelir. Buna ancak sabredenler göüs gerebilir ,’
43

Yani bu nitelie nefislerini yaplan kötülüe kar kötülükle cezalan-

drmaktan uzaklatrabilenler göüs gerebilir. nsanlar bu meselede

dikkat çektiimiz hususun kadrini bilmi olsalard, hiç kimse kendisine
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kötülük yapan kötülükle cezalandrmaz, âlemde sadece balayan ve

baranlar görürdün. Fakat insanlarn gözleri üzerindeki perdeler yo-

undur, Bu perdeler nefsanî gayeler ile hemen sonuç alma ve cezalan-

drma arzusundan ibarettir. Hâlbuki insan Allah’n kendini yükümlü

tuttuu hususlara kar çkmakla O’na kar nasl bir suç ileyip nasl

bir tehlikeye dütüünü hatrlamaldr. Buna ramen Hak ona dünya

hayatnda mühlet verir, dünya hayatnda kendisi izhar edene kadar

günahn göz ard eder. nsan kendi günahn izhar edince, kendisine

ilahi cezalar uygulanr ve kendisini tehlikelere atm olur. Nitekim Hz.

Peygamber (zina suçunu itiraf eden biri hakknda) öyle demitir: ‘O

çii zina suçunu itiraf etmeseydi, Allah günahn örtecekti.’ Yazc me-

lekler kulun kötü fiillerinden ancak onun konumklarm yazar. Bu

durum ‘Telaffuz ettikleri her sözde onlar yannda bir gözetmen vardr,H

ayetinde belirtilir ki, kastedilen yazc meleklerdir. Bununla birlikte

melekler yaptklarmz bilir. Fakat ayette ‘yaptklarnz yazarlar’ de-

nilmemitir. Allah’n kereminin bir yönü keif ile örenilmi ve riva-

yetlerin dile getirdii u husustur: Kul günah ilediinde melek güna-

hn yazmak hususunda kendisinden izin almakla memur olduu arka-

dana ‘yazaym m?’ diye sorar. Âmir melek öyle der: ‘Yazma! Güna-

h ilemesinden itibaren alt saat bekle! Tövbe eder vc balanma
dilerse, günahn yazma. Alt saat geçer ve balanma dilemezse, onu

tek bir günah olarak yaz ve ‘ben u günah iledim’ demeden veya

günah sözle ilenen bir günah olmadan günah yazma! O kadar bir

süre geçtikten sonra günahn yazarsn.’ Hangi mümin günahndan

sonra alt saat geçtii halde istifar etmez ki?

Bu ksmdakilerin ecri iki bakmdan Allah’a kalmtr. Birincisi af-

fetme ücretidir ki, ztlardan olduu için O’ndan gelen affetme ücreti

çoktur. Dieri aray bulma ve slah ücretidir. Bu ise yaplan kötülüün

yol açt hali düzeltecek ekilde iyilikte bulunmaktr. ‘Allah ihsan sa-

hiplerini (iyilik yapanlar) sever.’
45 Barmak diye ifade edilen bu iyilikte

baka bir ey bulunmayp hiçbir eyin denk olamayaca Allah sevgisi

bulunmu olsayd, yine de ücret çok saylr, bu nitelikteki birinin Al-

lah’a kalm olan ecri sevenin sevdiine verdii ecir olur ve sevgi men-
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zilinin vermi olduu ücret yeterli olurdu. Hiç kimse sevenin sevdiine

verdii ücreti takdir edemez.

Böylece ücreti Allah’a kalm kimsenin ücretine ksaca ve özetle

deinmi olduk. Çünkü bu makam yüce, menzilleri ise pek çoktur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ ON SEKZNC BÖLÜM
'Anlamayan O'na hiçbir ey ulatramaz'

Münazelesinin Bilinmesi

Gerçej tnlayan kimse öyle biri ki

Rahman her varlktan hitap eder ona

Varln etrafnda döndüü kiidir o

Her mekân onun hükmünde

Umutsuzluk öyle birine tahsis edilmi ki

ki kabza hikmeti onu içermi

Allah bize hükmünü açklam

Âlemde bulutlan iki frkayla

Zdd onun zdd bilmez

Hak ise kukusuz bizce malum

O’nun için misil sabit olmu ve

Daha sonra benden olumsuzlanm
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Allah öyle der: ‘Onlar dediler ki, kalplerimizde bizi çardn eye

kar kilit var.’
46

Bilmelisin ki kelam, iki ksma ayrlr: Birincisi harfler

denilen maddelerdeki kelamdr. O da iki ksma ayrlr: Bir ksm yazl-

dr ve yazlar iaretlerdir. Bu kelam ‘yaz diye isimlendirilir. Dier

ksm telaffuz edilen sözdür ki, bu ksma söz ve kelam denilir. Kelamn

ikinci tiirü maddelerde deildir. Maddelerde bulunmayan bu kelam

bilinir, fakat anlald söylenemez. Duymas bir araca bal olmaks-

zn, maddeden münezzeh olan Hak vastasyla duyann bilgisi o kela-

ma iliir. Maddede bulunmayan kelam ancak kendine uygun bir ey

vastasyla duyulabilir. Maddede (harfler) bulunan kelam, anlalabilir.

Anlamak, bilgideki özel bir ilgi ve taalluk demektir. Bir kelime terim

itibaryla konuann muradndan farkl pek çok anlam içerdii halde,

dinleyenin konuann o kelimeyle kast ettiini bilmesi, ‘anlamak’ deni-

len eydir. Bir kelimeden konuann murad tam olarak bilinmeyip

kelimede pek çok anlam bulünmu ve konuann bu anlamlardan han-

gisini kastettii bilinmeyebilir: Acaba onlarn hepsini mi, yoksa birini

mi yoksa baka bir eyi mi kastetmitir? Bununla birlikte kelimenin

medlûlünü bilmekle birlikte, kelime hakknda anlay sahibi olduu

söylenemez. Böyle bir insan terimi bilmi olduu için sadece bütün

medlulleri hakknda bilgi sahibidir. Çünkü dinleyene göre konuana

hakim olan hal iki durum olabilir: Birincisi kelimenin dildeki bütün

anlamlarn bilmedeki eksikliktir. Dieri ise kelimenin dildeki anlamla-

rn bilmi olsa bile, hal karinesinin gerektirmi' olduu bir anlam

göstermek üzere kelimeyi kullanm olmasdr. Kelimeyi söyleyenin

maksadm anlayan, kelime hakknda anlayn verildii kimsedir. Bil-

meyen ise (söyleneni) anlamam olduu gibi konuan kii adeta ko-

numasnda ona herhangi bir ey ulatrmam demektir.

lahi kelam bir kavmin diliyle nazil olup o dilin sahipleri Allah’n

farkl anlamlara sahip bir kelimedeki muradn anlamada görü ayrl-

na dütüklerinde, aradaki görü ayrlklarna ramen her biri, O’nun

söz konusu kelimeyle kast ettiini anlam saylr. Çünkü Allah bir

kelimeyle kastedilen bütün yönleri ve anlamlar bildii gibi bir ahsa

kyasla bütün vecihler Allah’n kastettii vecihlerdir. Yegâne art dilin

snrlarna riayettir. Dilin snrlarnn dna çkarsak, ne anlay kalr ne
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bilgi! aretleri kabul eden suflerde de durum böyledir. Onlarn Al-

lah’n kelam hakknda ‘iareder’ olarak kabul edilen anlaylar da Al-

lah’n kelam hakknda bir anlamadr. Çünkü söz konusu anlam, iarete

mazhar olan adna Allah tarafndan kast edilmitir. Hâlbuki yaratlm-

n kelam bu özellikte deildir. Kelimenin her veçhi hakknda Allah

tarafndan anlay verilen kimseye, hikmet ve sözü ayrma gücü veril-

mi demektir. Sözü ayrma gücü, kelimedeki anlamlar ve vecihieri

ayrtrmaktr. Kime hikmet verilmise, ona pek çok hayr verilmitir.

Burada ‘çokluk’, kelimelerdeki vecih ve yönlere iaret eder. Kimin kalbi

kilidiyse veya kalbinin üzerinde kilit bükmüyorsa veya basireti körse

veya paslanm veya kalbi üzerinde bulunursa, hiç kukusuz ayetleri

tevile kalksa bile, Allah kendinden anlamak ile onun arasnda engel

koymu demektir. Bu nedenle böyle insanlar Allah’n ayedern alay,

dinini oyun ve elence edinirler. Bunun nedeni, Allah’n kullarna

söylemi olduu sözlerin anlamn Allah’tan anlamam olmasdr. Bu

nedenle (miinazelenin banda) ‘anlamayan O’na hiçbir ey ulatra-

maz’ denilmitir. Kalp üzerindeki kir pas demektir. Bunlar Allah’n

kendilerini görmeye davet etmedii eylerin suretlerinden ibarettir.

Kalplerin cilalandrlmas ise zikir vc tilavede gerçekleir.

Kalpteki kilide gelirsek, böyle bir kalp ‘çadrlarda hapsedilmi çe-

kik gözlüler’ gibidir. Öyle bir kalp doa evinde annesiyle megul olan

kimseye benzer. Onun babas olan Allah’n ruhundan haberi yoktur.

Dolaysyla sürekli kilidenme karanlndadr. Bu karanlk, doann

perdesidir. Baka bir ifadeyle kalp karanlk ve kilit perdeleri içindedir.

Böyle birisi dinler ve anlamaz. Nitekim Allah onlar hakknda ‘Duyma-

dklar halde duyduk diyenler gibi olmayn ’47
buyurur. Yan onlar anla-

mazlar. Kulaklarnda arlk veya sarlk bulunanlara gelirsek, arlk,

kendisini âhiretten alkoyan dünyevî sebeplerin arldr. Kir ise

kalbin iç konumasnn tesirini kabul etmeyecek ekilde kat olmasdr.

ç konumayla gelen hatra, kalbe bu davetçiye -ki âri’dir- kulak ver-

meyi ve onun sözleri üzerinde düünmeyi tavsiye eder. ‘Onda taknlk

yapn ki baskn gelesiniz ayetinde belirtilen bu durumdur. Yani bir

davet duyup geri dönmesinler ve vahyi anlamasnlar. Çünkü Kuran

onlarn diliyle hitap ederek
‘Sardrlar

,
kördürler, onlar geri dönmez-
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ler
549

ve
‘Sardrlar

,
kördürler, düünmezler

,so
der. Allah onlar sar

yapm, gözlerini köreltmi, dillerini mühürlemitir. Onlar söylemek

üzere davet edildikleri eyi söylemezler.

Kalpte bulunan kilide gelirsek, kilitler, kyamet günü mazeret be-

yan edenlerin kalbindedir. Onlar öyle derler: ‘Biz kalplerimizi kilitle-

memitik, onlar kilitli bulduk.’ Bu durum, ‘O sözü sana cedel olmak

üzere misal diye verirler, onlar kasm bir topluluktur
’51

ayetinde belirtil-

dii üzere, ceddin bir yönüdür. (Onlar der ki) biz kalpleri kimin kilit-

lediini örenemedik. Onlardan çkmak istedik fakat kilidi ve mührü

açmaktan korktuk; belki kendisi açar umuduyla, kilitleyenin gelmesini

bekledik. Bu hususta yapabileceimiz herhangi bir i yoktu. Onlardan

birisi Ömer b. el-Hattab’dr. Baka bir ifadeyle Ömer b. el-Hattab

‘kilit ehli’ idi. Allah öyle der: ‘Yoksa onlarn kalplerinde kilit mi var-

dr?’*
2 Allah kalbin açlma iini üstlendiinde, Hz. Ömer müslüman

olmu, Allah da onun vastasyla slam’ güçlendirmi ve desteklemi,

Allah ondan raz olmu, o da Allah’ raz etmitir.

Böylece ‘Allah’tan anlamamak’ denilen eyin sebeplerini vaktimiz

ölçüünce özetledik.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ ON DOKUZUNCU BÖLÜM

'Görevlendirmeler -ki ilahi yönlendirmeler ve evkler

demektir- Münazelesinin Bilinmesi

Yönlendirmeler kesin bir delil hiç kukusuz

Hükmedici mülkün varln gösteren deliller
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Rahman onun sayesinde babamz halife yapt

O verenin varlna delil

Hüküm her hadisede onlar onaya çkartr

Bizde de bir hal var

Nefisler onlarn söylediklerini bilir

Onlar ancak verdikleri engeller

Bilmelisin ki Allah yeryüzünü imar eden insan, cin ve bütün canl-

lar üzerinde görevli halifeler belirleyip onlar hemcinslerinin önüne

geçirip kendilerine imam yaptnda, halifeleriyle arasnda görevli bir

elçiyi belirlemitir. Elçi Ruhu’l-emin yani Cebrail’dir. Bunun yan sra

Allah göklerdeki melek veya feleklerde yüzen yldzlar yeryüzünde ve

gök ile yeryüzünün arasndaki her eyi -kendinden bir nimet olmak

üzere- onlara amade klm, yeryüzünde bulunan her ey üzerinde

tasarrufta bulunmalarna müsaade etmitir. Allah halifelerini apaçk

ayetlerle desteklemitir. Bu ayetler (mucizeler) sayesinde gönderildik-

leri kimseler onlarn Allah’n halifeleri olduklarn örenirler. Allah

onlara ilahi isimlerle ‘taalluk’ denilen tarzda yönettikleri kimseler ara-

snda hükmetme imkan vermi, onlarn nefislerine yasalar (erai) yer-

letirmi, snrlar koymu, kendilerine mahsus olmak üzere uyduklar

kurallar belirlemitir. Yönettikleri kimselerin (reaya) söz konusu kural-

lar kendileri için yasa kabul etmeleri veya bu yasalarda halifelere uy-

malar söz konusu deildir. Ardndan Allah onlar için kendilerinin ve

halklarnn uyduu baka bir takm yasalar daha tespit etmi, elçilerin

(melekler) kendilerine indirmi olduu kitaplar yazmtr. Ümmederi

o kitaplar dinleyip onlar üzerlerine halife olarak atayan Allah’n in-

dirmi olduu kurallar örenir ve onlara riayet ederler, açkta veya

gizlide onlara göre davranrlar. Kitaplarn bir ksmn Allah kendi eliyle

yazmtr. Allah’n kendi eliyle yazd kitap, Tevrat’tr. Bir ksmn
Cebrail gizli kitaptan (kitab- meknûn) onlara indirmitir. Cebrail o

kitab ‘büyük defter’ demlen bir yerden aktarlarak Allah’n Ar’ndan

indirmitir. Oras imam- mübindir (açk imam) ve Ar’nda kendisiyle
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beraberdir. Ondan Levh-i nahfiz’a kyamete kadar dünyada gerçekle-

ecek tasarruflar aktarlmtr. Bunlar, âlemdeki hareket, duraanlk,

bir araya gelme, ayrma, eceller ve amelleri kapsar. Sonra, Allah bütün

bunlan gizli bir kitap içerisinde yakn semaya indirmi, onu saygn ve

temiz yazarlarn (melekler) ellerine tevdi etmitir. Onlar, ellerinde

saygm-yüce sayfalar tayan mukaddes ruhlardr. Bu sayfalarda Allah’m

iman edenlere vaat ettii ilahi vaatler bulunur. Onlar Allah’a, melekle-

rine, kitaplarna, peygamberlerine, peygamberlerin bildirdii kyamete

vc dirilie, kyamette Allah’n yaratklar lakkndaki hükümlerine iman

edenlerdir. Allah bütün bunlar peygamberlerini kendisiyle göndermi

olduu hakkn (Kur’an) suretinde bizzat üstlenmitir ki, bunu kendile-

rine uygulamakla kullarnn nezdinde onlan fiilen tasdik edebilsin!

Nitekim peygamberlerin gösterdikleri mucizelerle perdelenirken de

onlar tasdik etmitir. Böylece iman eden iman etmi, inkâr eden inkâr

etmitir. Zuhuru hakknda i ise kullarna ait kalmür. Allah ise onla-

rn arasnda hüküm verme iini üstlenmitir. ‘O, aziz ve âlimdir
'*3

Allah

kullan arasnda hüküm verip adil davranr, ihsanda bulunur ve onlan

iki gruba ayrr: ‘Bir grup cennete, bir grup cehenneme gider

.

,5i Buras

Rahman’n hapishanesidir. ‘Biz cehennemi kâfirler için hapis yaptk.'
53

‘Onlar snrlayan bir hapis yaptk’ demektir. Allah iki grup içinden

mutlular ikram diyarna indirir. Oras Allah’n raz olduu yerdir,

çünkü oras Rdvan’n yeridir. Dier yer ise hapishanedir ve Malik’in

yeridir. Malik güçlü demektir. Hamm iyi yourduunda ‘meliktu el-

acine’ denir. Kays b. el-Hatim okunu överken öyle der:

Onunla avucumu güçlendirdim, bastrdm

Ayakta duran ardnda bulunan görür

Yani onunla avucumu güçlendirdim demektir, Böylece müminler

adna Allah katnda bulunan iyiliklere dair vaatler ve müjdeler iner.

Onlar amel sahipleri, Allah’n koyduu kurallara riayet edenler,

müslüman erkek ve kadnlar, ibadet eden erkek ve kadnlar, doru

sözlü erkek ve kadnlar, sabreden erkek ve kadnlar, huu sahibi erkek

ve kadnlar, sadaka veren erkek ve kadnlar, oruç tutan erkek ve kadn-
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lar, rzlarn koruyan erkek ve kadnlar, Allah’ çok zikreden erkek ve

kadnlar, tövbe eden erkek ve kadnlar, ibadet eden erkek ve kadnlar,

hamd eden erkek ve kadnlar, seyahat eden erkek ve kadnlar, rükû ve

secde eden erkek ve kadnlar, iyilii emreden kötülükten uzaklatran

erkek ve kadnlar, bo ve anlamsz ilerden yüz çeviren erkek ve kadn-

lardr.
*Onlar namazlarm sürekli klarlar .

356
Onlar namazlarndan gafil

deildir vs. bu ekilde Allah’n vahiyde zikrettii beenilmi sfatlara

sahip insanlara müjdeleri vardr. Allah onlar Firdcvs cennetine vâris

olmakla müjdelemitir. Oras cennetin ortasdr. Allah
‘Onlar orada

kalcdr357
der. Bunun yan sra sürekli nimette kalacaklarn söyleyerek

onlar müjdelemi, kendilerinden raz olduunu bildirmi, -onlarn

adna konuarak- onlarn da kendisinden raz olduklarn söylemitir.

‘Allah onlardan, onlar Allah’tan raz:f
58 Burada Kuran lafzlarnn iaret

ettii rzay anlayanlarn kavrayabilecei bir sr vardr. Rza halinin

onlarda gerçeklemi olduunu bildii için, Allah kesin ifade kullan-

mtr. Sonra Allah kitaplarnda, sayfalarda ve halifelerinin (peygam-

berler) dilleriyle tehdit ve uyar bildiren ayeder indirmitir. Allah’

inkâr eden, ikiyüzlü davranan veya ayetierin bir ksmna iman edip bir

ksmn inkâr eden, irk koan, yalan söyleyen, zulüm yapan, haddi

aan, kötülük yapan, muhalif davranan, asi olan, ytiz çeviren, fask

olan, geriye dönenlerden söz etmitir. Dünyada böyle davranan veya

bu niteliklerin birinin veya hepsinin bulunduu bir kii yaarken pi-

man olur ve tövbe eder, tövbe etmi halde vefat ederse, onun Rabbine

kavuaca ve Rabbinin kendisinden raz olacam müjdelemitir. Al-

lah ona imkân verir de, tövbesinden sonra onu yaatr ve kii salih

amel ilerse, bu kez günahlarn iyilie çevirir. Yani tasarrufta bulun-

duu kötülüklerin yerini iyilikler alr. Allah’n kendisini muvaffak kl-

d ölçüde, kötü fiilini itaate çevirir, ona merhamet eder, bundan önce

kendisinden meydana gelen bütün davranlar balar, herhangi bir i

nedeniyle onu cezalandrmaz.

Allah’n kendisine ve peygamberine iman edenleri müjdeledii ve

inkâr edenleri tehdit ettii ilahi müjdeler ve vaatler, Allah’tan halifele-

rine böyle gelmeye devam eder. Bu durum, vahiy indirilen halife -ki

peygamberdir- ölene kadar sürer. Halife olma vaktinden ömrünün
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sonuna kadar, ilahi haberler kendisine gelmeye devam eder. Bir halife

ölünce, ya Allah’n vahiyle kendisine bir vekil brakr veya ii arkadala-

rnn istiaresine brakr. Onlar da Allah kendi katndan birini gönderip

baka birini halife olarak görevlendirene kadar üzerinde görü birliine

vardklar birini seçerler. Halife son halife olduunda ise durum farkl-

dr. Allah bu kez onun vekillerini görevlendirir. Onlar Allah katndan

gelen ‘halifenin halifeleri’ olurlar. Yoksa onlar Allah karndan halife

olan peygamberler mesabesindeki kimseler deillerdir. Söz konusu

vekiller, kyamete kadar gelecek olan kutuplar ve müminlerin bakania-

rdr. Bu vekillerden bir ksmndan Allah perdeyi kaldrr. Böyle biri

müahede sahibidir ve peygamberin davet ettii gibi basiretle Allah’a

davet eder. Hz. Peygamber’den sonra eriat getirecek bir peygamberin

gelmeyecei bir devirde yaamam olsalard, böyle insanlar da eriat

getiren peygamberlerden olurlard. Bununla birlikte onlar Allah’n

peygamberinin getirmi olduu eriat getirirler, çünkü o eriatn için-

dedirler. Nitekim her peygamberin kendisinden önceki eriatla ilikisi

öyledir. Kendisinden önceki bir eriata göre ümmeti arasnda hüküm

verdiinde, o hükmü onaylamsa o eriatta önceki ilk peygamber

konumundadr, yoksa bu esnada onun halifesi deildir. Allah bu üm-

met hakknda bu durumu yasaklaynca, vekillerin Allah peygamberinin

halifeleri olduklarn anladk. Bununla birlikte onlar, basiret üzere

Allah’a davet ederler. Yüce Kuran’da geçtii üzere ‘Sen ve bana uyanlar

basiretle Allah’a davet ederiz’
59

denildii gibi Hz. Peygamber Allah’a

basiret üzere davet etmitir. O bizi Vârisler’ diye isimlendirmi, pey-

gamberlerin ise bize bilgiden baka miras brakmayacan söylemitir.

Hz. Peygamber Allah’n kelamn duymak ve ufuklarda ve nefsindeki

ayetleri görmek üzere (Hakkn) onun kula ve gözü olmas için dua

etmi, sonra öyle demitir: ‘Bu varisi bizden kl.’ Çünkü Allah vâris

olanlarn en hayrlsdr. Bu duaya mukabil sahih bir rivayette Allah

‘Ben onun duymas ve görmesi olurum’ demitir.

Haldun hüviyeti kulun duyma ve görme (gücü) olunca, onun gö-

zü ve kula olan Hak kulun vârisi olur ve kul da bu nitelikle ölene

kadar ona ait kalmak üzere dua eder. Böylece sanki öyle der: Al-

lah’m! Bizi kendinle nimetlendir. Sen bizim duymamz ve görmemiz-
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sin. Biz ölünce, bize vâris olacaksn. Çünkü vârislerin en hayrls oldu-

unu ve yeryüzü ile üzerinde bulunanlara vâris olacan bildirdin.

Yani sen, varislerin halifelerden elde edecei hayrn ta kendisisin. On-

lar, peygambere uyanlardr. Allah, vârislerin nail olduklar iyilik ve

hayr olduu kadar ayn zamanda -bir vâris olmas itibaryla- vârislerin

en hayrlsdr. Sabredenlerin en hayrls, ükredenlerin en hayrls

gibi Allah’tan gelen bütün eriatlarda zikredilen bütün göreli ve nispet-

li manalarda da durum böyledir.

Haktan gelen bildirimlerden birisi de peygamberliin bir parças

olan doru rüyalardr. Rüyalar ya Allah’tan dorudan gelir veya Al-

lah’n bir kulunun vastasyla gelir. Bunlar müslüman bir adamn gör-

düü veya onun adna görülen rüyalardr. Rüya Allah’tan peygamberin

vastasyla gelir ve hüküm ifade ederse, o hükme uyarak ibadet etmek

gerekir. Ancak böyle rüyalarda peygamberin dünyadaki beden suretiyle

görülmesi arttr. Peygamberin dünyadaki sureti sahih rivayetlerde

aktarlmtr. Baka bir ifadeyle peygamberi gören kii onu övülmü

suretinde görmü olmaldr. Peygamberi dünyadaki bedeniyle görme-

mise, rüyada gördüü kii peygamber deildir. nsan rüyasnda pey-

gamberi gördüünden emin olduu halde, onu dünya hayatndan vefat

anma kadark durumuna göre yal veya daha genç gördüünde veya

görülen suret nitelendiinden daha güzel veya çirkin ise veya rüya

gören kii peygambere kar saygszlkta bulunursa, bütün bu durum-

lar, peygambere deil, onun getirmi olduu eriat (ile rüya görenin

ilikisine) racidir. Bu durumda görülen rüya, ya rüyann görüldüü

mekânda (tatbik edilen) eriattr veya rüyay görenin haline veya her

ikisine göre birden tabir edilir. Bunun dnda bir ey olamaz. Rüya

böyle bir surette bir hüküm getirirse, o hüküm alnmaz. Baka bir

ifadeyle rüya sahih bir haberle ve kendisine göre amel edilen sabit bir

hükmü geçersiz klyorsa, peygamber dünyadaldnden baka bir surette

görülmüse o hüküm kabul edilmez. Peygamberi dünyadaki suretinde

görmüse, hükmü kabul etmelidir. Palcat bu rüya, bakasn balamaz.

Çünkü Allah öyle buyurur: ‘Bugün sizin için dininizi tamamladm .'
60 Bu

fark, Allah ehline göre lci durum arasnda bulunan farktr. Çünkü

onlar, keiflerinde peygamberi görürler, peygamber de nakil yoluyla
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bize göre zayf olan hadisleri tashih eder; bazen de nakil yoluyla sabit

hadisleri, geçersiz klar. Nitekim Müslim kitabnn giriinde bir ahsn

uykusunda peygamberi gördüünü aktarr. Peygamber’c ezberlemi

olduu bin hadisi arz eder ve Hz. Peygamber onlarn arasndan altsn

onaylar, geri kalanlarn reddeder. Hz. Peygamber’! uykusunda gören

kii, hiç kukusuz, suret deimedii sürece uyankken görmü gibidir.

Çünkü eytan Hz. Peygamberin suretine kesinlikle giremez: Peygam-

berin sureti yaarken ve ölüyken korunmutur. Kim onu görürse, han-

gi surette olursa olsun, onu görmü demektir.

O halde doru rüyalar, ilahi haberler ve ilhamlardandr. lahi isim-

lerden kaynaklanan baka ilham türleri de vardr. Bunlar, keifler yo-

luyla ariflerin kalplerine geldiklerinde bilinirler. Böyle bir ilham, belirli

bir veliye gelen ilhamn Allah isminin dndaki isimlerden özel-ilahi

bir isimden gelir. ‘Allah isminin dnda’ dedik, çünkü bu isimden

delaleti itibaryla herhangi bir ilham meydana gelmez; ondan özel bir

ismi çaran bir haile snrlanmken bir bilgi çkabilir. Söz konusu özel

isim bu halle birlikte kendisini içeren Allah ismiyle ifade edilir. Bu

yönüyle veliler için ortaya çkan ilhamlarn çou, (belirli bir ismi ifade

etmesi bakmndan) Allah ile Rahman, Rab ve Melik isminden ortaya

çkar. Yaygn ve genel olan budur. Zikrettiimizin dnda baka bir

isimle meydana gelirse, bu durum istisna tekil eder ve ismin hakikati-

nin verdii tanma göre onunla hüküm verilir. Söz konusu isim, veliye

gelmi olan ilhamn içeriine delildir ve böylece veli gereken ekilde

onu kullanr. (Zikredilen isimlerden baka bir isimden ilham alan)

Böyle veli, mertebeler, hallerin suretleri, âlemin mertebeleri, mahv ve

ispat, ilahi e’nler hakknda büyük bir bilgiye muhtaçtr. Bütün bunlar

Allah’ bilen âlimler bilmelidir. Bilmeyenler ise kendi snrn amadan

insanlar arasna girip cemaate uymaldr. Çünkü Allah’n eli cemaatle

birliktedir. Kim basirete sahip olmakszn cemaatten ayrlrsa, hiç ku-

kusuz, atee dümütür. Basiretlinin cemaatten ayrlmas imkânszdr,

çünkü onun Allah’n elinin dna çkmas imkânszdr. Bununla birlik-

te basiretli insan, cemaat içinde ve onlarla birlikteyken, cemaat fertleri-

nin bilemeyecei hususlar bilir. Onun bu durumda bilebileceklerini

cemaat içinden ancak kendisi gibi olanlar bilebilir. O kendisi gibi olan-
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la birlikte bir cemaattir ve yalnz bana namaz klan birisi deildir.

Mutlu insan, Allah’n snrlarnda duran ve onlar amayan kiidir. Biz

-Allah’a yemin olsun ki- Allah’n snrlarndan hiç birini amadk. Fakat

Allah bize bu konularda yaratklarnn çouna vermemi olduu bilgi-

ler ve anlay vermi, biz de Rabbimizden açk bir delile sahip oldu-

umuzda, basirede Allah’a davet ettik.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

S

DÖRT YÜZYRMNC BÖLÜM

Makamlarda Kurtulma Münazelesinin Bilinmesi

Varlkta O'ndan bakas yok, bakarsnz!

O’nu ‘O'dur ve 0 deildir’ müahedesinde görürsün

Kim O’na delil ise mücadelecidir o

Kalbinde benzerler ve misiller var onun

0 olmasayd hiçbir göz baktna bakmazd

- O olmasayd, diller bir ey söylemezdi

O’nun hakknda kendisiyle hüküm ver, sen yokluktasn

O’nun üzerinde sabit ol varlkta O’ndan bakas yok

Hakkn varl olmasayd kabul edilmezdi

Oluun varlnda onun sözleri

Allah öyle der: ‘Ey Yesrib ehli! Sizin için bir makam yoktur, dönü-

nüz.'
61 Bütün makamlar kendinde toplayann makam olamaz ki! Bu
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durumu ‘Kendini bilen Rabbini bilir’ hadisi gerektirir. Allah
‘Onlara

ayetlerimizi ufuklarda ve nefislerinde göstereceiz
’62

der. Yani ufuklarda

nefislerine delil tekil edecek ayetleri göstereceiz. Nefslcrindekiler ise

snrl ayetlerdir, dolaysyla gösterdikleri eylerin snrl olmas gerekir.

Söz konusu deliller O’nun mutlakln gösterseler bile, mutlaklk da

bir snrlamadr, çünkü snrlanma temyiz demektir. Binaenaleyh arifle-

rin Allah hakkndaki bilgileri dahilî ve haricî ayetlerin görünmesiyle

gerçeklemez, çünkü onlar, mutlaklkla snrlla veya snrllkta mut-

laklga delil tekil eden eylerdir. Arifler Hakk bürün yaratlmlarn

ayn olarak görürler. Allah kendi hakknda saygszlk yaparak rahmini

sla etmek yerine onu kesen için öyle demitir:
‘

Size knama yoktur.**

Hak sla-i rahim yapmak yerine onu kesmek nedeniyle kendisine kar
saygszlk yapan hakknda bu nitelikte daha hak sahibidir. Çünkü biz

rahmi kesenin onu ancak bilgisizlii nedeniyle kestiini ve onun ger-

çekte kesilmediini biliriz. Öyleyse sla-i rahim gerçeklemitir ve ra-

him âlemde kavumu (mevsûl) bir halde bulunur (kimse Rahim ile

ilikiyi ve vuslat kesemez). Baka bir ifadeyle rahim kendi yönünden

mevsûl, onu bilmemek itibaryla kesilmitir (maktu5

). Bütün i Allah’a

dönecektir. Fakat bu, -hakknda yalan iddialar söylendii ekilde- onla-

rn Allah’n üzerinde bulunmad bir durumda O’na dönecei anla-

mna gelmez. Aksine Allah’n hüviyeti, ortaklk iddialarnda ve iin

kendine dönüü esnasnda da kendi hüviyetidir. Makam ayrm ve tem-

yiz için vardr. Hâlbuld sadece bir vardr ve bir kimden ayrlacak? De-

mek ki gerçekte makam yok! Sadece Hakkn mutlak birliinin hüviyeti

ve ondaki farkl suretler var! Varlkta sadece kendisi bulunduunda,

hiçbir ey O’ndari ayrmaz. Çünkü O’ndan baka bir ey yoktur ve O
da herhangi bir eyden ayrmaz. Çünkü O’ndan baka bir eyi varsa-

yamazsu. Dolaysyla bakasndan ayrlmasn gerektiren bir makam
yoktur, çünkü baka yoktur. Onun eli ayandan, ba gösünden,

kula gözünden ayrlr, her organ dier organlardan farkldr. çinde

bulunan her kuvvetin ötekine ait olmayan bir hükmü ve yeri vardr.

Böylece bir hakikat üzerinde suretler ayrrken tek hakikatte bir ma-

kam ve ayrma söz konusu deildir. O’nun karsnda biz, herhangi

birimize ait organ ve güçler gibiyiz. Öyleyse kendisinden ayrlacamz



58 Fütûhât- Mekkiyye 15

biri olmad gibi bizden ayrlacak biri de yoktr. Fakat biz daha önce
%

ifade ettiimiz üzere birbirimizden ayrlrz. Hüküm ve makamlar ise

organlarmza deil, bize nispet edilerek öyle denilir: Talanca falan

cezalandrd’, ‘falan falan yere gitti’, ‘falan falancanm sözünü duydu’,

‘falan falan gördü.’ Bu fiillerden herhangi birisi araca veya güce veya

organa izafe edilmez. ‘Bütün i O'na döner .’
64

Öyleyse hüküm O’na

aittir.
‘
O’na döndürülürsünüz.’

65

Bilmelisin ki makamlardan ancak Allah’n cevamiu’l-kelim (özelli-

ini) vermi olduu ve bütün isimleri öretip öncekilerin ve sonrakile-

rin bilgisini ihsan ettii Hz. Muhammed’in vârisi kurtulabilir. Bu özel-

liiyle her ey onda toplanmtr (hiç kimse onunla mukayese edile-

mez). O halde kendisinden ayracamz bir hal yoktur. Bütün âlem

Hz. Muhammed’de bulunduu gibi onun vârisinde de bulunur. Bu

nedenle vâris, makamlarn onun üzerinde hüküm sahibi olmasmdan

kurtulmutur. Hallerin verisine göre makamlar üzerinde hüküm veren

odur, çünkü o, bilendir ve hikmet sahibidir. lahi isimler makamlar

izhar eder ve bu sayede hâkim hüküm verir: Allah’tan baka hüküm

veren yoktur ve O’nun katnda söz deimez. O halde hüküm söze

aittir ve Hak söz ile hüküm verir. Hakknda hüküm verilenin, hükmün

kendisinin, hükmün kendinde verildii eyin ve hüküm verenin kim

olduuna dikkatle bak ki, makamlardan kurtulan ve makam olmaya-

nn kim olduunu örenesin!

Makam- mahmûd’a gelirsek, bu makam Hz. Peygamber’in övül-

düü makamdr. Allah o makama Hz. Muhammed’i yerletirmi ve

övmütür. Bu itibarla makam- mahmûd Hz. Peygamber’in efaat

edebilmeleri için efaatçilere efaat ettii makamdr. Onlar kyamette

efaat edecek olan melek, resul, nebi, veli ve müminlerdir. Hz. Pey-

gamber’in makam- mahmûd’daki efaatiyle Allah hiçbir iyilik yapma-

.m olanlar bile cehennemden çkartr, onlar cennete koyar. Öyle ki,

cehennemde artk sadece onun ehli kalr. Allah onlar belirli bir nitelik-

te vc mizaçta cehenneme yerletirir. O mizaçta onlar cennete soksayd,

cennete girmi olmaktan dolay azap ve zarar görürlerdi. Nitekim

domulcan böceine gül kokusu zarar verir ve Allah da onun dileine
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karlk vererek (kendisine uygun bir yere yerletirir). Bir üzerine bir

iin zuhuru eklendiinde -ki bu efaat (çift olmak) demektir- onun çift

veya tek olmas durumu deitirmez, fakat bire ilave olmas gerekir.

Hallere gelirsek, onlardan kurtulmak mümkün deildir. Haller bi-

ze Hak tarafndan verilmiken Hak için zatîdirler.

Hüküm hale ait, hüküm veren hallerdir

Kcvndc (olu) Allah ve beer var

Biz ibret içindeyiz, bilirsek

Rahman’n dndaki her ey muteberdir

Biz mevkileri batda olan yldzlarz

Sadece güne ve ay zuhur eder

Sönme tizdedir, sönme bize fayda verir

Onu bak sahibi bilebilir

Korkma! Rahman’dan baka varlk yok

O’nun hükmünde hiçbir eyin eseri yok!

Bütün yaratklarn ii hep O’na döner

Kaza, kader ve hüküm O’na döner

O kendinde zarar bulunmayan varlk

Yokluk O’nun yaratklarnda bir tesire sahip deil

Kötülüün O’na ulamas mümkün deil

Bunu böyle diyen Peygamberdir bilesin

Dalalet ve hidayetin anlamn bilen için zaman uzamaz. Böyle bir

insan, Allah’n yaratklar bo brakmayacan da bilir. Nitekim Allah

herkesi mutlularn mertebesine yerletirmemi olsa bile, balangçta da

terk etmemitir. Allah her eyi kuatan rahmetiyle herhangi bir eyi

sonsuza kadar perde içinde brakmaz. Kendisi ‘perde’nin aynyken nasl
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braksn ki? Bu yönüyle Hak ‘feda’ makammdadr ve okun iaret etti-

idir. in sonunda ebedi olarak rahmet O’nundur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .

’

DÖRT YÜZYRM BRNC BÖLÜM

'Delil ve burhan ile bana ulamak isteyen kimse hiçbir

zaman bana ulaamayacaktr, çünkü hiçbir ey bana

benzemez' Münazelesinin Bilinmesi

Bana asla ulaamaz çünkü hiç bir ey bana benzemez

Rabbinin tevhidi burhan ve keiften mi ki?

Düün! O’nun birlii kinciyi kabul etmez ki

kinciyi kabul edenin hükmü nedir ki:

Art ve eksilmek özelliiyle nitelenmek

Böyle bir saysal birdir ve art kabul eder

Hakiki bir ise delille bilinmez

Benzeri kim kabul eder ki?

Düüncelerimizam
Acaba örtü açkta olmann kendi midir?

Delil bileik bir ekilde ortaya çkar

Nasl olur da hakiki tek hakknda bilgi verir
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Ey inancn delile dayandran!

Niyetin esasm bilemedin ki

Sfat olann birlii nerededir?

Uzak menzil yakn menzil deil

Bizim delilinde uzak olan kimdir

Bir otorite getirdin sen

eriat tevhiddir, mertebenin tevhidi

Hak ikincinin yönünden onu teyit eder

Allah öyle buyurur: ‘Gözler (ebsar) O’nu idrak edemez.’
66

Yani kalp

gözü ve bataki göz gibi herhangi bir göz O’nu idrak edemez. Çünkü

kalp göz ile gördüü gibi bataki gözler göz (basar) ile görür. O halde

basar her nerede bulunursa, idrak onunla gerçekleir. Basar akldayken

basiret gözü diye isimlendirilirken zahirde ‘göz basar’ diye isimlendiri-

lir. Zahirdeki göz basar (görme gücü), batndaki basiret ise bataki göz

olan basarn, yani görme gücünün mahallidir. Böylece ona verilen

isimler deimiken gerçekte kendiliinde deimemitir. Bu itibarla

gözler basar, yani görme güçleriyle O’nu idrak edemedikleri gibi basi-

retler de görme güçleriyle O’nu idrak edemezler. Hz. Peygamber’in

öyle dedii aktarlmtr: ‘Allah akllardan olduu kadar gözlerden de

perdelenmirir. Mele-i a’la da sizin gibi O’nu arar.’ Biz Hakk aramada

Mele-i a’la ile ortak olmuken aramann keyfiyetinde ayrldk. Bu iti-

barla içimizden baz kimseler Hakk fikir gücüyle arar. Mcle-i a’la’nn

ise fikri yok, fakat akl vardr. Bir ksmmz Hakk Hakkn kendisiyle

ararken Mele-i a’la içerisinde Hakk Hak vastasyla arayan yoktur.

Çünkü aramzdan insan- kâmiller ilahi surette yaratlmlardr -ki

Allah onlar o surette yaratmtr. Hâlbuki melek ilahi surette deildir.

Buna mukabil (insan- kâmil gibi) nitelikteki birinin Allah’ Allah ile

aramas mümkün olabilmitir. Allah’ Allah vastasyla arayan O’na

ular, baka birisinin O’na ulamas mümkün deildir. çimizden kâ-

mil olanlar, farz ibadetlere ilave olarak, nafileleri yapar. Kul bu ibadet-

lerle Allah’a yaklatnda, Allah onu sever; sevdiinde, onun duyma



62 Fütûhât- Mekkiyye 15

(gücü) ve görmesi olur. Allah böyle bir kulun görme (gücü) olduun-

da, kul O’nu görür ve gözüyle idrak eder. Çünkü O’nun gözü artk

Hak’tr. Baka bir ifadeyle insan Hakk -kendisiyle deil- Hak vasta-

syla idrak edebilir. Hâlbuki Allah’a nafile ibadetlerle yaklaan melek

yoktur. Onlar farzlarla Allah’a yaklarlar ve farzlar onlarn bütün

nefeslerini doldurur ve bu nedenle nafile ibadederi yoktur. Binaena-

leyh melekler, Hak gözleri olup da O’nu idrak etmelerini salayacak

bir makama sahip deillerdir. Bu itibarla melekler zorunlu kullar iken

biz farzlar yaparken zorunlu, nafileleri yaparken muhayyer kullarz.

Allah varlmz itibaryla zatî olarak bizim rabbimiz iken bizdeki

hükmü itibaryla da meiyet rabbidir. Zatî rablik zorunludur ve orta-

dan kalkmas mümkün deildir. Buna mukabil meiyet rablii belirle-

yen ise mümkünlerdeki imkândr. Böylece bu meiyetiyle dilediklerinin

(varln yokluuna) tercih eder. Hak nafile ibadeti olmayann gözü

olmayaca gibi meiyete sahip olmayann tercih etmesi de söz konusu

deildir. Gerçi bunun zdd aklen mümkündür. Fakat biz kefin verdi-

i üzere vaka üzerinde konuuyoruz, aklî bir imkândan söz etmiyoruz.

Bize göre imkânn Allah’a nispeti söz konusu deildir. ‘Allah’n seni

balamas veya balamamas mümkündür’ veya ‘seni yaratmas veya

yaratmamas mümkündür’ denilemez ve böyle bir hüküm Allah hak-

knda imkânszdr. Çünkü böyle bir hüküm, iki ihtimalden birisinin

gerçeklemesi için tercih edilene muhtaç olmak demektir. Hâlbuki

sadece Allah vardr. Bu görü sahipleri, bu hükmün iltizam ettii bir

netice olarak, kendisiyle Hakkn irade ettii bir iradenin varln ispa-

ta muhtaçtrlar. Bu görüün yanll açk bir ekilde görülmektedir.

Çünkü bu görü, Hakk kendi zatna ilave bir eyle hüküm altna sok-

mak demektir. Söz konusu ey baka bir zattr. Bununla birlikte bu

görü sahibi zait zatn Hakkn ayns olup O’ndan baka olmadn
söylememitir. Bizim benimsediimiz görü, yaratlm hakikatin var-

l ve yolduu kabul eden bir mümkün olduudur. Bu itibarla onun

yaratlp var olmas mümkün olduu gibi yaratlmayp var olmamas

da mümkündür. Var olduunda, tercih eden bir sebebi de vardr ki, o

da Allah’tr. Var olmadnda, bir tercih eden nedeniyle var olmamtr

ki o da Allah’tr. Böyle olunca söz dorulur, Allah karsnda edep
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tamamlanr. Hatta bu iin bizim söylediimiz gibi olmas zorunludur.

Onlar ‘Allah dileseydi’, ‘Allah irade etseydi’ gibi ayetlerde geçen ifade-

lerden delil getirmeye kalkabilirler. Hâlbuki böyle debiler onlarn -

lehine deil- aleyhinedir. Çünkü bu ifadelerde geçen art edat bir

imkânszla dayanan imkânszlk bildiren edattr; edat olmakszn

imkânszlk bildirir.

Baknz! Onun zorunluluuna ve ibret aln

Bir olumsuzlamadr zorunluluk; garip bir sr

Çaran biri gibi: hâlbuki kimi çaracak?

Kendini çarr sonra karlk verir

Her akl sahibine nas böyle hitap etmi

Selim ve soylu akl sahiplerine!

Onun geldii biri

Bir zaman döner dolar

Haim oullarndan bir genci ziyaret edersin ya

Onun asl 'niçin’ ile ‘icabet edilir’ arasndadr

Size sesini duyurana icabet ediniz:

Diyor ki icabet etmeyen mahrum kalr!

Bilmelisin ki mümkün için imkân, tercih edende ihtiyar ortaya ç-

kartan bir hükümdür. Tercih edende bulunan tek bir durumdur ki, o

da iki durumdan (varlk ve yokluk) birisidir, baka bir ey deildir!

Binaenaleyh Hakta sadece ihtiyarn katmad mudak ve saf birlik

vardr. Allah’n öyle dediini görmez misin: unu dileseydi, u olur-

du; dikmemitir ve olmamtr. Allah meiyetin taallukunu (ilime)

kendinden olumsuzlarken zikredilen eyden de olmay ve oluu olum-

suzlatr. Bununla birlikle Allah’n âlemde imkânsz ve vaki olan

hükmünde iki nispeti vardr: Birincisi âlemde âlemdekilerin iradeleriyle

-ki o iradeyi onlarda yaratan Allah’tr- ortaya çkan vaki durumlar veya
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imkânsz hükümlerdir. kincisi âlemde fakat âlemden olmakszn orta-

ya çkan hükümlerdir. Bunlar her varlkta bulunan özel yön bakmn-

dan Allah’tan meydana gelen hükümlerdir; o özel yönü ise sadece

Allah ehli bilebilir. Âlemdeki meiyet de bu özel yönden Allah’n

meiyetidir. Bu yönüyle âlemin iradesi Allah için sanatkârn aleti gibi-

dir: Alet iin sahibi deildir fakat hükmü ortadadr. Allah’ bilenler

gerçekleeni Allah’a nispet ederlerken bilgisi olmayanlar gerçekleeni

alete nispet ederler. Ortadaki bir grup ise -bu konudaki bilgilerine

göre- Hakkn alete nispet ettiini alete nispet ederlerken Allah kar

snda edebin gereiyle gerçek anlamyla hepsini Allah’a nispet ederler.

Onlar, Allah karsnda edepli davranan ve hakikate ermi kimselerdir.

Onlar, eriat ile akl uzlatranlardr. lahi bilgideki (metafizik bilgi)

sahih yöne (Allah hakkndaki gerçek bilgiye) akim nazarî gücüyle

ulamasnn mümkün olmad yöndür; hatta insan müahede ve tecel-

li yönünden de ona ulaamaz. Allah ancak kendi bildirmesiyle bilinebi-

lir. Bu bilgilendirme O’nun varlnda zuhur eden kullarnn suretle-

rinden seçtiklerine yönelik belirli tarzdaki bir bildirmedir. Çünkü Al-

lah’ nazarî düünce ve müahede yönüyle bilmek eittir. Hem nazarî

düünce sahibi hem müahede sahibi, mutlak hayretten baka bir ey

elde edemez. Dünya veya âhiret gibi herhangi yerde herhangi biri

adna Allah'n bildirmesi gerçekleirse, maksat gerçeklemi demektir.

Varln delilleri benim varlmda

Müahede delilleri çeliir onlarla

Çünkü göz O’ndan bakasn görmez

Varlkta gördüklerini görünce

Bakas nerededir? Sabit deildi, sonra ortaya çkm (hudûs)

Arttan doan bir çoalmayla

zzet sahibine ve Müteal’e alr!

rade edilende ve edende zuhur eder
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Yücelikleri inmi ve getirmi

Mutlulua delil olan hükümleri

niten sonra yükselme gerçekleir mi?

Onun inii yükseliin kendisi

lerdeki izafetler hüküm sahibi

Rabbin varl kullarn varlnda

Asl olmasayd fer zuhur etmezdi

Asllara delildir görünen ahit

Bir sr ortaya koydum ki

Her gören tevik edilir ona

Hiçbir sabrl kar koyamaz ona

Tasarrufunda güçlü ve kuvvetlidir

, s

Delil benim varlm verir, çünkü delil benim kendimden bakas

deildir! Ben ise mümkün olmaktan baka bir ey deilim. Medlulüm,

kendisine dayandm Hakkn varldr. Delil kendisine dayandm
Haktan benim hakkm olumsuzlamtr. Müahede varlm olumsuz-

lamken hükmümü kendisinde ortaya çkt kimsede olumsuzlama-

mtr; hükmüm kendim olmann nispet edildii kimsede ortaya çkar

ve o benim hükmümdür. Varlk ise Allah’ndr. Ben Hak’tan zuhur

eden suretler vastasyla hükmümü elde ettim, yoksa kendi zuhurumun

hükmünü deil! Bu nedenle öyle denilir -ki benden baka söyleyen

yoktur-: Benim aynm olan Hakkn varlnda zuhur eden suretler,

benim aynmdir. Müahede bu hükmü verir. O halde müahede nazarî

delillerle çeliir. Yaratma ise Allah’a aittir. Allah yarattklarn bilir.

O’nm bilgisi, benim kendiliimdeki durumuma göre O’na verdiim

bilgiden ibarettir. Kesin deliller arasnda ‘burhan- 1 inne’, varlk burha-

nndan daha güçlü delil yoktur. Bu delil,, burhanlar kabul edenlere

göre ‘varlk burhan’ diye isimlendirilir. Bu delilin herhangi bir yönü-

nün Halckn hüviyetini bilmeye delil olmas mümkün deildir. Onun
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nihayette bilebilecei ey, varln kendisiyle ilikisini ve varln ayn

olduunu bilmektir. Ayn zamanda bu delil hâdisin, O’ndan hak ettii

eyi de kendisinden olumsuzlar. Bunun dnda bir meselenin kesin

delille bilinmesi söz konusu deildir. eriat da kendisine yardm eder.

eriat Allah’n ‘arzusundan konumaz’ dedii tercüman olan peygam-

berine vahyettii bilgidir. Allah peygamberini âlemde kendi yerine

yerletirmi, nazarî düüncenin kendisine katk salayaca hususlar

ona söyletmemitir. ‘O’nm benzeri bir ey yoktur .’
67
Bu, akln anlayaca

yorumdan baka bir yoruma sahip zahirî sözdür. Bununla birlikte bu

ifadenin akln idrak edebilecei bir yorumu vardr. Vahiy delili -

içerdii farkl yorum ihtimaliyle birlikte- bu delaletten daha güçlü bir

ekilde gelmemitir.

Burhanlarn en dorusu varlk burhan

Sana Hakk Hak olarak göstermez yine de

Hakka dair sana selbi bilgi verir

Hakkn dnda olu ve (ispat) bildirir

Kuran’n getirdii nitelikleri olumsuzlar (O’ndan

)

âri’in bize söyledii nitelikler

Onu açk bir bilgi olarak getirir âri

Bununla koruma ve korunmay amaçlar

Kendi hakknda verdii bilgi

’ Hakkmzda en doru ve en güçlü delil

Akllar delilleriyle imkânsz gördü

eriatn dile getirdii varl

Her selim akl kabul eder

Ona övgü giydirir ve sus kazandrr
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Nazarî düünce mana itibaryla üçlü (kyasta olduu üzere), görü-

nüte dördüdür. Üç tek iken dört çifttir. Bu nedenle Haktan mertebe-

nin birlii bilinmi, bu ise yaratlm vastasyla örenilmitir. Böylece

ulûhiyetinde Allah’n birlii hakknda bilgi veren iki öncülde bulunan

dördün üçle ve üçün dörde irtibat gibi Hak yaratlm ile ve yaratlm

Hak ile irtibad hale gelmitir. Hakikadcrin hükmüne baknz! Delille-

rin bu ekilde olmasn nasl gerektirmitir? Varlk kendisi nedeniyle

zorunlu ve Hak iken, (bir ksm da) bakasyla nedeniyle zorunludur.

Delilin unsurlar üçlüdür

Ev (Kabe) de öyle, fakat duyuda dörtlü

Hak da öyledir:

Varlklarn delil olduu Hak

Delilin Hak’tan pay kendi varl

Onun pay yaklama deildir

‘Hak senden münezzeh’ dersen

eriat delili der ki O yakndr

Yine de eriata göre münezzeh O

ki durumu da dikkate al!

Akln aciz kalacak bu ite

Fikir tenzihi dile getirir yorulursa

Rahmetinden bir rahatlk ular ona

Bütün mertebelerde Allah’m ayn bulunur

Üçlü, dörtlü veya altldr

Allah varln kalbinizde korumak dilerse

Onu beli olarak getirir

Hah kendini ve kullarn korur
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Ey cemaat! Be ve yirmi says gibi

Bei bele çarparsan

Bu nasl olur demekten kaynaklanan üzüntün silinir

Kutsal toplulua karr varln

Esas ve asl çkar onaya; yüce topluluk arasnda çarlrsn

Ey eytann kskand adam denilir sana

Sen varlkta Âdem gibi önce gelen ve sebkat edensin

Bakan olan sensin

iirde ‘ev
5

derken Kabe’nin benzerildii ev kastedilir. Çünkü Kâbe

üç rüknü ve üçgen ekli olan bir yerdir ve bü nedenle Hicr’dir. Evden

yedi arn miktarnda bir yer kesildiinde, üzerine tatan ilave yapm-

lar ve bu sayede tavaf edilebilmitir. Hz. Peygamber’den aktarldna

göre Kabe yaplrken para yeterli gelmemi ve Hicr’dc yedi arn boyu

bir yer terk edilmitir. Abdullah b. Zübeyr ise Kabe’yi Hz. brahim’in

ina ettii temellere döndürmü, fakat Abdulmelik b. Mervan el-

Haccac b. Yusufa emrederek binay eski haline döndürmesini istemi,

sonra piman olarak öyle demitir: ‘Keke bn Zübcyir’c müsaade

enseydim de yapacan yapsayd.’ Sonra emrini geri alm, Hicr’i Kâbe

için hârem bölgesi olarak brakmtr ki farkl dönemlerde halifelerden

hiç biri onu ykmaya kalkmasn. Böylece oray o bölgenin eddi olarak

geride brakmtr. Bunu bilmelisin!

Üçgen olmas on iki kaideye dayanmasndan kaynaklanr. On iki-

nin her üçte biri Allah hakkndaki bilgiyle ilgilidir. Birincisi delil yoluy-

la Allah’tan bilinen ey, kincisi tecelli esnasnda müahedeyle bilinen-

ler, üçüncü üçte bir, Hakkn bildirmesiyle bilinen hususlardr ki, Al-

lah’ bilmede en doru ksm budur. Onun kaidelerinin tafsilat sözü

uzatr. O konudaki bilgiyi örenmen için seni Allah’a havale ediyoruz

ki bu sayede -Allah dilerse- zevk yoluyla onlar örenebilirsin. O kaide-

lerden felein burçlar ortaya çkar. Bunlar boa, ikizler, yengeç, aslan,

baak, terazi, akrep, yay, olak, kova, balk ve koç burcudur. Üçü ate



Yirmi Dokuzuncu Sifir 69

tabiatldr; koç, aslan ve yay. Üçii toprak tabiatldr; boa, baak ve

olak. Üçü hava tabiatldr; ikizler, terazi ve kova. Üçü de su tabiatl-

dr; yengeç, akrep ve balk. Bunlar üçle çarplan dört mertebe bulunur-

lar. Toplamlar on ikidir. On iki basitleri bakmndan say mertebeleri-

nin sonudur. Sonra bileik saylar sonsuza kadar gider. Birden dokuza

kadar olan saylar ile onlar, yüzler ve binlerden ibaret üç saydr. Top-

lam on ikidir. Bunda altl olana gelirsek, üç onun yarsdr. Dolaysyla

o ikisi, onun iki ucudur ve o daha çoktur. Üç en azdr. Üç ile alt

arasnda vasta olan dörttür. Her dört, dokuzdur. Dokuz tekiller içinde

tek saylarn sonuncusudur. Dokuz on ikiye bakarken bir de altya

bakar. Hepsi otuz alt temel kaidedir ve üç yüz altm kaidede sona

erer. Onlardan yldzlarn yüzerek kendisini kat ettikleri felein derece-

leri ortaya çkar. Allah o kaidelerde yldzlarn yüzmesiyle rükünler

âleminde meydana getirmi olduu eyleri, onlarn çokluuna bala-

mtr. Bu nedenle cennette ve cehennemde meydana gelen hususlarda

hüküm deimitir. Cennette kaidelerin hakikatlerin vermi olduu

eylerin engelleyecek bir mani yoktur. Dünya ve atete ise bu kaidele-

rin gücünde bulunan yaratmaya engelleyen maniler vardr. Bu maniler

o kaidelerde yldzlarn kat etmesi demektir.

öyle bir söz söyledim ki bir benzerini duymadn

Allah hakknda burhan ile bilgi arayan

tlah görür onu, münezzeh iken

insan suretinde kendi deliliyle

Delilin tafsilini söyledii ey

Rükünler âleminden bilir onu

Bu peygamber ve onun her hükmü

eytandan korunmu kimseler

Fikir bilgisini örenmekten aciz

Varlklarda tecelli ederken Allah’ bilmekten
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Sözlerinin getirdii hususlarda cehalet

Allah hakknda otorite deil

0 varlktr onun dndakiler batl

Bütün ortaya çkan varlklarda

Allah hakkndaki bilgiyi zevk yoluyla elde edenlerden isen, Al-

lah’n ancak O’nun bildirmesiyle bilinebilecei belli olmutur. Allah’n

delil ve müahedeyle örenilebileceini düünen kimse, hiç kukusuz,

eyay delille bilme hususunda bütün âlimler için souk demire üfle-

mek demektir.

‘Allah hakk söyler, doru yola ulatrr

DÖRT YÜZYRMKNC BÖLÜM

'Fiilimi bana çeviren kii bana üzerindeki hakkm
vermi, bana kar insafl davranmtr' Münazelesinin

Bilinmesi

Elest’in varln gördüm, ainaym ben ona

Varlklarmzn bulunduu varlktr o

fiil benimle Hak arasnda ortak

Zannedilen hususta ortak, onda ,olan baz eyler ondadr

Kesik olmayan bir söz duydum

Bizde ve. varlklar âleminde duydum o sözü
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O'nun kulayla benim kulamla deil

Diyordu ki söz
,
ben yokluum

Hak kendisi için yerine getirdiimiz ie yöneldi

O varl olmayann vekilidir

Bazen onu snar bazen afiyet verir

Varlkla nitelendii sürece onunla beraber

Kendisine uygun gelecek bir var olula nitelenir

Bilmedii bir makamn zddna

Onunla çelien bir i yok kendinde

Ben ve o bitiik iki varlz

Benim dümanm ise bana vesvese verir daima

hem ayr ve hem bir

Cömertlik ancak kifayetli olandan ortaya çkar

Ben bir takm eylere iaret ettim ki onlara

Bir tek içindedir denilen kii bilebilir

zhar ettiim srlar kim bilir dersen:

Varlklarn hakknda hayrete dütüü

Varlk bilir bir tek

Allah’a hamd olsun onunla bedel aramam

Onu ancak kendine denk olan bilir

Allah öyle buyurur: ‘Sizinle yaptmz ahde uyunuz
*8 Baka bir

ayette ‘Onlar siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü
569

buyurur. Peygam-

berinin müriklerin gözlerine toprak atmas hadisesiyle ilgili olarak da

öyle demitir: ‘Attnda set atmadn, fakat Allah att .’
70 Baka bir ayette

‘Bütün i O’nun elindedir
’71

buyurur. Allah duyularn kula ait olduuna

ahitlik ettii fiilin gerçekte kendisine ait olduunu bana beyan etmi-
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tir. Bu nedenle ben fiili kendime izafe edersem, Allah onu bana izafe

etmi olduu için izafe edebilirim, yoksa kendi kendime bunu yapa-

mam. Bu durumda fiili kendime izafe eden ben, Allah’tan onlarn bir

aktarcs ve O’nun tercüman mesabesinde olurum. Fiilin kula izafesiy-

le ilgili durum ‘Allah sizi ve amellerinizi yaratt
’72

ayetinde belirtilir.

Allah bana izafe ettii fiili kendisine izafe etmitir. Benim O’nun bana

izafe ettiini kabul etmem, O’nun benim üzerimdeki bir hakkdr.

Fakat burada sayesinde fiili Allah’a izafe edeceimiz bir ölçü bulunma-

ldr, çünkü Allah göü yükseltip feleklerinde -ki felekler göklerde

bulunan yollar demektir- yüzmeleri sürecinde yldzlara ait bir ölçü ve

terazi yerletirmitir. Bu sayede onlar, âlemde belirli bir ölçüyle ger-

çekleen miktarlara göre hareket ederler vc hiç birisi ölçüsünü amaz-

lar. Onlar, Hakkn kendileri için koyduu teraziye göre verirler ve

engellerler, çünkü onlar, yükseltirken ve indirirken Hakk’rn elinde

bulunan teraziyi müahede ederler. Onlar Hakk’n terazisiyle yükselt-

mi olduu kimseye baktklarnda, yükseldik makamnn hakkn ona

verirler; Hakk’n terazisiyle dilediini aa düürdüünde ise ona

aalk makamnn gereini verirler. Bu durum Kuran- Kcrim’de

yldzlar hakknda zikredilen Allah’n emrine ‘amade olma’ halidir.

Böylece hitap ve teklifin yükümlülere yönelik olduu anlalr, çünkü

cezalandrma ve sevabn mahalli onlardr. Hâlbuki dier yaratklar öyle

deildir. Bu durum kendilerinden ortaya çkan fiiller ile eyann -

kendilerine deil- Allah’a ait olduunu müahede etmelerini engelleyen

perdeden kaynaklanr. (Bu perde nedeniyle) onlar fiilleri sahiplendikle-

rinde Allah da iddialarna göre fiilleri kendilerine izafe etmi, iddialar

nedeniyle onlar imtihan etmek üzere yükümlü tutmutur. Allah bir

insann basiret gözünü açar da o kii bütün fiillerin Allah’a ait olduu-

nu görürse, kendinden sadece iyilik görmü olaca gibi dier yaratl-

mlar hakknda iyi bir ey görmü olur. Böyle bir insan Allah’n ‘Amel

ileyenlerin ecrini zayi etmez
’73

derken doru söylediini de görür. Bu
\ ,

balamda ihsann mahiyetini aratrdmzda, sahih bir rivayette ‘Ih-

san görür gibi Allah’a ibadet etmektir’ denildiini gördük. Önce per-

deli bir halde amel etmeye baladk. Amelimizin maksadn gördüü-

müzde, amelin bizde O’ndan meydana geldiini gördük, ameli yapan



Yirmi Dokuzuncu Sifr 73

biz deilmiiz meer! Bu gerçei görünce, Allah’n kendi fiilleri içinde

‘günah’ veya ‘sevap’ diye isimlendirdiklerinde ayaklarmzn kaymasn-

dan korktuk. Bunun yan sra anladk ki, Allah ameli bize fiilleri sahip-

lenme iddiamz nedeniyle izafe etmitir. Bu müahede makamna ula-

tmzda, iyi her fiili bizde yaratl itibaryla Allah’a izafe ederken

fiilin zuhur ettii bir mahal olmamz itibaryla kendimize izafe ettik.

Fiil kötü olduunda onu -Allah bize izafe etmi olduu için- kendimi-

ze izafe ettik ve bunu yaparken sadece Allah’n sözünün aktarcs ol-

duk. Böylece Allah bize ‘kötü’ denilen fiilin iyiliini ve güzelliini

göstermi, bizim kötülüklerimizi iyiliklere çevirmitir. Burada çevir-

mek ve deitirmek demek, fiilin varln deil hükmünü deitirmek-

tir.

Bizden meydana gelen düünme, reddetme ve alma gibi bütün fi-

illerde durum ayndr. Çünkü bütün bunlar, kendilerine ahit olurken,

bizde ortaya çkan fiillerdir. Bu itibarla bize ait olan, Allah’n bizde

yaratp görünüte bize nispet edÜen fiillerin kabul edilmesi için sadece

üzerinde (yaratlm olduumuz) istidadmzdr. Çeitli yaratlmlar

vesilesiyle (inde’l-mahlûkat) yaratlm ilerde de durum böyledir. Bu

makama erenler ‘Allah’n ihsan ve rahmetiyle yamur yad’ derler.

Yamur Allah’n her felein yüzüüne yerletirdii ölçüyle onlar için

yaratp kendilerini yerletii menzillere göre yaar. (Fiillerin sahibini)

görmek makamndan perdeli insan ‘Bize falan yldz yamur getirdi’

diyerek yamurla görevli yldzn adn verir. Baka bir ifadeyle ken-

dinden ortaya çkan fiillerin yaratln kendisine izafe ettii kadar

yamuru yldza izafe eder. Bunu yaparken Allah’ inkâr eden ve (fiilin

sahibi olarak) iman ettii kimseye iman eden diye isimlendirilir. Buna

mukabil (fiili O’ndan gören) birinci kii, Allah’a iman eden diye isim-

lendiriiirken; duyunun fiili -bir mahal olmas itibaryla- kendisinden

ortaya çktn gördüü yeri/kimseyi inkar eden (kâfir, örten) diye

isimlendirilir. Bu müahedeye sahip olmad halde imann da kendisi-

ni terk etmedii kimseler ise gözlerindeki perdeyle kalrlar, fakat bu

müahede sahibinin sözünün benzerini söylerler: ‘Allah’n hsam ve

rahmetiyle bize yamur yad.’ Böyle bir perdeli, o sözü -bilgiye sahip

olmakszn- müahede sahibini taklit ederek söyler ve mümin âlimden
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ayrr. Çünkü mümin bu sözü doru habere dayanarak söylemitir.

Aklc ise onu -tpk mümin gibi- aklnn deliline dayanarak söylemi-

tir. Her ikisi de aym durumdadr, fakat onun üave bir derecesi vardr.

Bununla birlikte iki snf (aklc ve mümin), müahede sahiplerinin

derecesine ulaamazlar, çünkü müahede sahibi (bilgisini elde ettii)

‘görmek' nedeniyle onlardan üstündür. Ayn zamanda o, Hakkn ken-

dindeki fiillerini de müahede etmektedir. Hâlbuki aklc fiilleri bilir-

ken haberi taklit eden onlara iman eder. Herkesin belli bir makam

olsa bile, bilenler ile bilmeyenler bir deildir. Çünkü Hak fiilleri kendi-

sine izafe etmekten dönüp fiilleri Allah’a izafe edeni tekfir etseydi, hiç

kukusuz, mümin -Hak dönmü olduu için- hem inanc hem sözü

itibaryla dönerdi. Müahede sahibi âlim ise inanç bakmndan deil

sözüyle dönerdi. Çünkü delil sahibinin kesinleen delilinden vazgeçme-

si mümkün olmad kadar müahede sahibinin de kendi delilinden

vazgeçmesi söz konusu deildir.

Durum böyle olunca, âlim mümin ile (taklitçi) mümin arasnda

fark bulunmaldr. Hiç kukusuz terazinin ve ölçmenin ne olduunu

sana açklamtk. Bu yönüyle ölçme, âlemde herhangi bir varlktan

ortaya çkan bütün fiillerde göz ard edilmemesi gereken ilahi bir nite-

liktir. Dolaysyla her insan, bakasnda söz konusu teraziyi gözetmeli

ve ortaya konulmu teraziye göre onun hakknda hüküm vermelidir.

Bu itibarla terazi eriattan baka bir ey deildir. nsann kendisi hak-

kndaki murakabe ve gözetmesi ise bakas hakkndaki murakabesinin

aksinedir, çünkü insan bakasndan bir fiili ancak fiilin ortaya çkp
varlkta meydana geliinden sonra görmütür. Kendi nefsinde ise (ya-

paca) fiille ilgili düünceyi murakabe eder. Çünkü Allah fiili önce

insann düüncesinde ve kalbinde var eder ve Mekke’nin dndaki

bölgelerde alda gelen hususlardan (yaplmad sürece) muaf tutmu-

tur. nsan düüncesini murakabe eder ve Allah’n kendisinde bir fiili

izhar etme niyeti yarattn görür. Bu niyet âhiretteki mutluluuna,

Allah nezdinde sevinmesine ve övülmesine yol açacak bir fiille ilgiliyse,

fiili kendisinde yaratmas için mahalli hazrlar ve ardndan fiil ortaya

çkar. Bu durumda fiil için kendini hazrlad için sevap alr; bununla

birlikte hepsi Allah katndandr. Niyet dine göre Allah’n knad fiille
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ilgiliyse, o fiilin zuhur ettii (bir yer olmamak için) kendini olabildi-

ince uzak tutmaldr. (Böyle bir gayret gösterir ve) fiil Allah katnda o

mahalde gerçeklemesi rakdir edilmi bir fiil ise Allah kulun akln

kendinden alp onda irade brakmaz, fiil kendi mahallinde ortaya çksn

diye kör yapar. Gizli cebrin hükmü ortaya çktktan sonra Allah akln

tekrar ona döndürür. Ardndan o kii düünür, balanma diler, sec-

deye kapanr ve tövbe eder. Bu durum Hz. Peygamberin u hadisinde

belirtilir: ‘Allah kaza ve kaderini uygulamak istediinde akllar insan-

lardan alr. Kaderini uyguladktan sonra ibret alsnlar diye akllarn

onlara döndürür.’ Gafil ve cahil insann durumu genel nezdinde yerle-

ik olandr. ‘Mekke’nin dnda’ dedik, çünkü eriatta Allahin Mek-

ke’de zulüm niyeti tamay cezalandraca zikredilmitir. Abdullah b.

Abbas’n kendini korumak amacyla Mekke’den ayrlp Taife yerleme-

sinin nedeni buydu. Çünkü insann düünceleri kalbinden uzaklatr-

mas mümkün deildir. Bu itibarla Allah’n kalbine kötü düünce ge-

tirmedii kimse, masum kiidir ve bu konuda Allah ihsanda bulunmu

demektir. Bu nitelie sahip birini görmütüm. Ad Süleyman ed-

Dünbûlî idi -Allah kendisine merhamet eylesin- ve Ebu Yezid el-

Bestami’nin kademi üzerindeydi. Allah’n üzerindeki nimetini izhar

edip O’na ükretmek ve
*Rabbinin nimetini zikret’

7* ayetinde yer alan

emre uymak amacyla bana öyle demiti: ‘Elli senedir Allah kalbime

kötü düünce getirmedi.’ Allah’n bir kuluna olabilecek en büyük ina-

yet ve iyiliklerinden biri budur. Allah ‘Kim orada zulüm olsun diye ilhad

ederse, ona ac bir azap tattrrz’
75

buyurur. Ayette zulüm kelimesi be-

lirsiz kullanlmtr. bn Abbas vb. korkuya kaplmtr. Ayetteki ilhad

hakikatten ayrlmak anlamna gelir.

Kyamet günü her varlk için ortaya konulacak terazi, dünyada ol-

duu gibi kefelerinden birinin baskn gelmesi veya her iki kefenin

dengede olmas eklinde tezahür eder. Hak terazi sahibine kefenin

arl veya hafifliine göre davranr ve saadeti terazideki arla
yerletirmitir. nsanlarn ve cinlerin sakaleyn, yani iki ar diye nite-

lendirilmi olmasnn nedeni, yaratllarndaki doann etkisidir; doa
(tabiat) arl verendir. Kyamet gününde hair ve neir doal cisim-

lerinde gerçekleecei için, terazi akldan ortaya çkar. Terazileri ar
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geldiinde, terazileri ar gelenler Allah’n mutlu kldklardr. Onlar

iyi davranlar irade etmi, bedenleriyle ve zahirleriyle iyilikleri yap-

mlar, bu nedenle terazileri ar basmtr. Çünkü iyilik, on ile yüz bin

katna kadar -aa veya yukars da olabilir- göre deerlendirilirken

çirkin ve kötü davran bire bir deerlendirilir. Böylece bedbaht insa-

nn terazisi mutlunun terazisine göre hafiftir.

Bilmelisin ki Allah terazide hayr kefesini dikkate almtr, kötülük

kefesini deil! Söz konusu kefe (sevaplar bire on ila yedi yüz kat art-

rld gibi) artrlm deilken, mutlu (saîd) için ar iken bedbaht

hakknda hafiftir. Günahlar artrlmad halde, onun hayr kefesi hafif

gelir. Böyle bir insann ne kadar da bedbaht olduuna baknz! Mutlu

insann ar gelen kefesi, içindeki iyiliin azl veya -Allah’n hiç bir

hayr sahibi deilken cehennemden çkartaca bir kimsede olduu

gibi- bulunmamas nedeniyle bedbahtn kefesinin aynsdr. Böyle bir

insann terazisinin sa kefesinde hiçbir hayr yoktur. Onda sadece Al-

lah’n birlii hakknda kalbindeki zorunlu bilgi bulunur. Üstelik dier

zorunlu bilgilerde olduu üzere, kiinin bu bilgide bir çabas veya

gayreti yoktur. Allah arlk ve hafiflikte iki kefeyi, yani iyilik kefesiyle

kötülük kefesini dikkate alm olsayd, daha fazla açklamada bulunur-

du. Çünkü iki kefeden birisi ar geldiinde, hiç kukusuz -ister iyilik

ister kötülük bulunsun- öteki hafif gelir. Fakat amel sahibinin kendisi

tartlp kefelerden birisinde o ötekinde' ameli bulunduunda, bu tart,

baka bir tartdr. Her kimin terazisi ar gelirse, ameli aaya düer,

çünkü ameller dünyada nefislere sknt veren eylerdendir. Meakkat-

lerin bulunaca yer ise atetir. Böylece amel kefesi atei ararken amel

sahibinin bulunduu kefe hafiflii nedeniyle yukar kalkar. Bu durum-

da kii cennete girer, çünkü cennet yakardadr. Bedbaht olana gelirsek,

onun bulunduu terazinin kefesi ar gelirken amelinin kefesi hafif

gelir. Bu durumda bedbaht atee düer. ‘Onun anas haviyedir ayetin-

de dile getirilen budur. Binaenaleyh böyle bir tartda dikkate alnan

ey, amel terazisinin kefesidir. O kefe, sahibinin yükseklii nedeniyle

mududa (saîd) arlk ile sahibinin arl nedeniyle de bedbaht hak-

knda hafiflik özelliiyle nitelenmitir. Bu durum ‘Yüklerini srtlarnda

tarlar ’77
ayetinde dile getirilmitir. Kastedilen, cehennem ateine
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dümelerine yol açacak arln verdii yüktür. Öyleyse iki ölçü var-

dr: Birincisi amellerin birbiriyle ölçülmesidir ve bu durumda iyilik

kefesi dikkate alnr. Dieri, amellerin sahibiyle ölçülmesidir, burada

ise amelin kefesi dikkate alnr. Vecdin hazzn elde etmek isteyen,

kendi üzerindeki hakk hak sahibine vermelidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .*

DÖRT YÜZYRM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

'Banaka kskanç olan beni zkretmemitir'

Münazelesinin Bilinmesi

Kalbim her durumda deimede

Bir’den kaynaklanr onun deimesi, ne çokluk ne say var

isimler O’ndan tenezzül ettiklerinde kalbin menzillerine

Hiç kimsefark etmez onlar

Hakikati meçhul, sahibi sürekli hayrette

Ne eksiklii var ne bir süresi

Dersem ki ‘ben tekim’, bedenim der ki bana:

‘Senin binein ve cesedin bileik deil mi?’

Sakn deme: Evde kimse yok!’

Ev mamur, sakini müstani

öyle bir ev harap olur mu hiç:

Sakininde ne haset ne kin var

!
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Allah öyle der:
‘Onlarn çounda ahde (vefa) bulamadk, onlarn ço-

unu fask olarak bulduk’™ Fask olmak, ahde vefa göstermek yerine

(sorumluluun) dma çkmak demektir. Onlarla beni zikretmeleri

hususunda ahitlemitik. Onlar beni ancak temizken zikretmede srar

ettiler. Hz. Peygamber öyle der: ‘Ben Allah’ temiz bir ekilde zikret-

mek isterim.’ Baka bir rivayette ‘abdestli iken’ dedii aktarlr. O in-

sanlar, Allah’tan gelen hayrlarla ilgili içlerinde iddia bulunduu için

kendilerini temiz görmemilerdir. ddialar nedeniyle O’ndan geleni

kendilerine nispet etmi, fiili Allah’a izafe ederek, O’na kendi hakkn

vermemilerdir. Allah’n az saydaki kulu nefislerin kendileri nedeniyle

temizlikle nitelenemeyecei iddialardan uzak kalabilmitir. Ayette

zikredilen insanlar O’nu zikretme hususunda gayrete kaplarak Allah’

içlerinden zikredenlerdir. Allah’ açktan zikredenler ise sradan insan-

larn kalplerinin Allah’tan olabildiince gafil kaldn görerek öyle

derler: ‘Biz Allah’ onlarn arasnda zikredersek, onlar da Allah’ zikre-

derler. Çünkü Allah’n zikredildiini duyduklarnda, kendilerini O’nu

zikretmekten alamazlar ve Allah’n annn gerektirdii tazimden ha-

bersiz kalplerle Allah’ zikrederler.’ Bu hali müahede eden insanlar

Allah’a kar gayrete gelerek O’nu zikretmezler. mam iblî tasavvuf

yoluna ilk girdiinde böyle davrananlardand. Onun gibi hareket eden

bakalar da vardr. Böyle insanlar, Allah ile yaplan ahde vefa göster-

medikleri gibi O’ndan gelen bir marifete de sahip deillerdi. Tasavvuf

ehlinin çounun, özellikle (kukululardan saknanlar anlamndaki) vera

sahiplerinin durumu böyledir. Onlar
‘
Allah’ çokça zikredin’™ ayetinde

kendileriyle yapm olduu ahdin dna çkanlardr. Hâlbuki Allah

ayette zikri herhangi bir halle snrlamamtr. Bu durumda zikretmek,

Hz. Peygamberim ‘Her durumda Allah’a hamdolsun’ hadisinde belirti-

len hamde benzer. Çünkü kalp ‘mezkûr ile huzur hali’ demek olan

zikirden gafil kalsa bile, ‘duyan’ olmas itibaryla insan Allah’ dille

zikreden kimseden zikri duyar. Bunun üzerine kalbine bir düünce

(hatr) gelir ve zikredenin dile getirdiini idrak eder; hâlbuki o esnada

zikreden insan sadece duyma gücüne hitap eden dille zikrini yapmak-

tayd. Kalp, zikri yapan dilden kendisine uygun eyi soyutlar vc -kalp

kendi iiyle megulken- kendisine zikri hatrlatana uyarak diliyle Allah’
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zikreder. Kalp kendi iiyle megulken o zikri yapmak üzere dilin hare-

ketinden uzak kalmamtr. Dolaysyla bir i onu ötekinden alkoy-

maz. Binaenaleyh kimse gaflet haliyle Allah’ zikretmi deildir. Bu

noktada söz konusu olan, sadece kendini tam huzura vermek ile tam

olmakszn (baka ilerle megul olmak anlamndaki) ortaklkla eksik

huzur halidir. Fakat kalbin dile zikri emretme vakti baka bir ile me-

gul olmas vaktiyle bir deildir. Öyleyse hiçbir gafil Allah’ zikretme-

mitir. Yani dilin zikretmesi halinin dnda, kalbin dile zikri emri vak-

tinde kimse gafletle zikretmemidr. Üstelik dil, açktan zikrederken

zikre hakkn vermi saylr, çünkü dil de Allah’ tespih eden varlklar-

dan biridir. Öyleyse Allah’a kar gayrete gelerek (açk zikri brakan)

insan, O’nu tanmam demektir. O sadece kendinden dolay gayrete

gelmitir, yoksa gayreti Allah’a dair deildir.

Bu münazele ehli olanlara gelirsek, onlar bakasnn Allah’ zik-

retmesine kar gayrete kaplanlardr. Bakasnn Allah’ zikrettiini

düünenler, zikirde iddia sahibi olanlardr. Onlar kulunun diliyle zik-

redenin Allah olduunu müahede etmilerdir. Böytece Allah’ zikret-

miler, fakat O’nu zikredenin kendileri olmadn örenmilerdir. Bu

durum, hiç kukusuz, ‘Allah kulunun diliyle 'Allah kendine hamd edeni

duydu' der’ hadisinde belirtilir ki o da zikrin bir türüdür. Onlar, zikir

esnasnda Hakkn kendi dilleri olduunu görürler. Fakat bu müahe-

deyle O’nu zikretmezler. Bu nedenle münazelede söylenen ‘Bana kar

kskanç olan beni zkretmemitir’ ifadesi dorulanmtr. Çünkü o

insan, zikreden ve zikredilenin kim olduunu anlam, zikri yaparken

zikirden uzaklaarak ‘Attnda sen atmadn, Allah att
m

ayetinde belirti-

len durumu anlamtr. Bunun yan sra Allah ilahi isimleri ancak

âlemde ortaya çkan eserlerin farkll nedeniyle çoaltmtr. Arifler

Allah’ isimlerle zikrettiklerinde, zikri belirli bir isme tahsis etmi ve

zikredileni belirli bir ilahi isim saym, böylece ilahi isimler birbirini

zikretmilerdir. Bu durumda zikir, isimlerin dilleri olur: Biz sadece

vastayz! Baka bir ifadeyle biz Allah’ O’nunla zikrederiz. Bir kimseyi

-kendinde deil de- onunla zikretmisen, onu zikreden sen deilsin.

Baknz! Allah’n nimet verdii biri nimeti nedeniyle O’nu zikrettiin-

de, bu zikir O’nn nimetinin dile getirilmesidir. Sen de Allah'n bir
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nimetisin. Allah’ zikreden, O’nun verdii ihsandr, sen deilsin! Kim

Allah hakknda kar kskanç (gayret) ise O’nu zikretmemitir. Bununla

birlikte Allah’n kullan arasnda en çok zikredenler gerçekte zikri ol-

mad halde görünüte O’n zikredenlerdir. Böyle birisi Hakkn ku-

ludur, çünkü o zikrcden-susandr.

£

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZYRM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

'Seni kendimle olman için seviyorum, sen ise ehline

dönmek istiyorsun, ben paym alaym diye bekle, son-

ra gidersin' Münazelesinin Bilinmesi

Allah öyle der: ‘Allah onlar, onlar da Allah’ sever.
,S!

Allah, seven

ve sevilendir.

Kimfenay sevmise bana kavumay sevmi

Kim bekay severse dönmeyi sever

Müahedeyle birlikte varlk kalmaz

Müahedede âlemi yok olmu görürsün

evkin bulunduu her sevgi

Hakkn benzersiz mana koyduu sevgidir

Allah ‘Ben sevenim’ dediinde

Duymak üzere kulak kesildiimi görürsün
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Kalp benim srrma der ki:

O'nun dedii olursa, itaat edilen olur

Varlkta Allah’n bilgilen bulunur

Dikkatsize verilmez onlar

Allah sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki Hakkn iki hükmü

vardr: Birincisi hüviyeti itibaryla kendisine ait hükümdür. Bu hüküm

O’nun ile kullar arasndaki münasebetin kalkmas demektir. Dier

hüküm, Allah ile yarattklar arasnda münasebeti gerektiren

rububiyetin kendisiyle sahih olduu hükümdür. Bu sayede Allah âleme

varlk (vermekle) etki etmi, bu hüküm nedeniyle âlemde meydana

gelmi haller nedeniyle etkilenmitir (teessür). Bu nedenle Allah raz

olmak, öfkelenmek vb. gibi niteliklerle nitelenmitir. Âlemin de iki

hükmü vardr: Birincisi Hak ile arasnda münasebeti mümkün klan

hükümdür. Bu sayede âlem, Allah’n yaratt ve -O’ndan var olmas

nedeniyle- yine kendisine nispet edilerek münfailin (edilgen) fail ile

(etken) irtibatl olmas gibi O’nunla irtibad hale gelir. Bu hüküm

nedeniyle âlem, yokluk halinde yokluk ile ve varlk halinde varlk ile

sürekli ‘tercih edilen
5 olarak kalr. Yoklukla nitelenmi olmas ‘tercih

eden’ nedeniyle gerçekletii gibi varlkla da tercih eden nedeniyle

nitelenir. Âlemin dier hükmü hüviyeti ve hakikati bakmndan kendi-

ne ait nitelie sahip olmamasdr. Daha önce Allah’n âlemle münase-

betinin bulunmayn salayan hükümden söz etmitik; ki böylece

‘
O’nun benzeri bir ey yoktur’

82
ayetinin doruluu ortaya çkar. Bu

durum Allah katnda O’nun hüviyeti ve âlem hakknda da kendi hüvi-

yeti bakmndan geçerlidir. Münasebeder nispeder bakmndan nitelik-

leri meydana getirirler, yoksa var olan eyler olmalar itibaryla bunlar

meydana getirmezler.

Sadece Hak var, fail olarak

Bir de halk var, münfail olarak
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Allah ile âlem arasnda münasebet gerçekleince, ‘O onlar onlar

da O’u sever’ demek mümkün olabildi. Hak seven ve sevilendir: Se-

ven olmas itibaryla âlemin tesirinden etkilenirken sevilen olmas ba-

kmndan imtihan eder. Âlem ayn zamanda Allah tarafndan seven vc

sevilendir. Âlem Allah’ sevmesi yönüyle imtihan edilir, çünkü sevmek,

bir iddiadr. Bu imtihan neticesinde yalanclarn yalancl ve dürüstle-

rin doruluklar ortaya çkar. Sevilen olmas bakmndan âlem, kendini

sevende hüküm sahibidir. O’na dua eder, kendisine icabet edilir, O’nu

raz eder, kendisi de raz. edilir, kzdrr fakat sevdiinin kudreti ve

otoritesi her eye nüfuz etse bile affedilir ve balanr. Çünkü sevginin

otoritesi daha güçlüdür. Nitekim müminlerin Emir’i halife Harun er-

Reid öyle der:

Boynumu büken üç hükümdar var benim

Kalbimin her mekânna yerlemiler

Bütün halk bana ben onlara itaat eder dururum

Hâlbuki onlar bana kar gelir

Hevamn otoritesiyle güç kazandralar

Onlarm otoritesi benimkinden de güçlü

nsan ile âlem arasnda da bir münasebet olduu gibi onun ailesi

de âlemdendir. Dolaysyla O’nu seven biri, -Allah tarafndan sevilmi

olduklar halde- geriye sadece ailesinin kendi üzerinde belirlenmi

hakk nedeniyle döner. Geri döner ve Allah’m ona yükledii bir so-

rumluluu ailesi adna yerine getirir, yoksa bu dönüte nefsânî gaye

veya dünyevî bir iliki yoktur. Allah böyle insanlarn sadece emirlerine

balanmak ve onlar ap çinememek üzere belirlemi olduu snrla-

rnda durmak amacyla geri döndüklerini bildii için, böyle bir insana

unu der: ‘Dur! Ta ki senden paym alaym!’ Bu durum Hz Peygam-

berin ‘Benim Allah ile bir vaktim vardr, ona Rabbimdcn bakas gi-

remez’ hadisinde belirtilir. Bu esnada ve mertebede peygamber kendi-

ne veya herhangi birine deil, Allah’a aitti. Allah ise bu makamdan
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ayrlarak ailesinin yanna dönerken kendisine müsamaha gösterir.

Çünkü onu ailesinden ayrlarak Hakka döndürten ey, Allah’n onun

üzerine farz kld hakkdr. Hakka dönen insan, (içinde kimsenin

bulunmayaca) vakti kaçrmaktan endie ederek Hakka döner. Böyle-

likle dönme talebi, onun Rabbini sevdii hususundaki iddiasnda do-

ruluuna ahidik eder. Bu nedenle iirde ‘sonra benden ayrlrsn’ deni-

lir. Hâlbuki gerçekte sadece bu makam yönünde Haktan ayrlr, çünkü

bulunduu her yerde Hakkn gözünün önündedir. Allah bu özel mü-

ahede itibaryla kendisine kar sabr gerektiren böyle bir makamda

*Rabbinin hükmü için sabreyle
583

buyurur. Yani bu haklan ödemek üzere

geri dönerek sabrl ol! '‘Çünkü sen gözlerimizin önündesin.’
84 Çünkü

Allah o kiinin kendisini sevdiini bilir. Seven ise ayrlmaktan ve ba-

kasn görmekten dolay ac duyar.

Bu münazelede ‘ta ki senden paym alaym’ sözünü iitince, bu

münazelenin halinde hakk bilmek bana ar geldi. Bu durumun bana

ar geldiini görünce, Allah ayn hükümdeki baka birisinin varlyla

beni yattrd. Bunun için Hz. Peygamber’in ‘Allah kendisini seven

kullaryla kavumay onlann O’na kavumay özlemesinden daha çok

özler’ dedii hadisi bana hatrlatld. Çünkü Allah onlann O’nu bilme-

sinden daha çok onlar bilir. Özlem ve evk, bilgi ölçüsüncedir. Bu-

nunla birlikte böyle eylerin makamlarn ve hallerin dilleri, onlarm ve

isimlerin hükümleri olduklarn biliyordum. Bu durum ‘0 gün takva

sahiplerini grup grup Rahman’a götürürüz
’85

ayetinde belirtilir, Rah-

man’a ancak O’nun yanndaki kimseler özel bir isim bakmndan götü-

rülürler. Rahman’a götürülen kii o ismin dnda baka bir ismin

hükmü yönünden O’nun katindadr. Kim Allah’ böyle bir bilgiyle

bilirse, yaratlmlarn nitelii olan hususlar arasndan Allah’tan duy-

duklarndan hiç biri kendisine ar gelmez.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZYRMBENC BÖLÜM

'Kim bilgiyi talep ederse gözünü kendimden çevirti-

rim' Münazelesinin Bilinmesi

Delille bilgiyi arayan benim zatma ulaamaz

Çünkü delille bana ulamak imkânsz

Bakarsn, beni her yerde görmekte

Görürsün ki onu izhar ederim, hal be hal

Görür ki kendi benden bakas deil

Hidayet hiç dalalet olur mu?

Gözlerimizi kaldrdk günelere doru

Yüzlerimizi yakan güneler gölgeydi bize

Rabbin ‘ben birim' dediinde bil ki

Sana imkânsz kld (O’nu bilmeyi)

Allah öyle der:
c
O'nu gözler idrak edemez .’

86 Rabbin ‘ben birim’

dediinde bil ki, sana imkansz kld (O’nu bilmeyi)’ ifadesinin yoru-

muna gelirsek, bilmelisin ki burhan delili, âlem ile Hakkn hüviyeti

arasndaki münasebetin kalkmasn gerektirir. Hâlbuki bir eyi gör-

mek, gören ile görülen arasndaki münasebede mümkündür. Bu du-

rumda hüviyeti itibaryla Allah’ O’ndan bakas göremez. Bu bilgi

sahibi, Rabbini görürken ve müahede ederken O’nu görmedii hük-

münü verir ki, onun hükmü doru olduu kadar gördüü de doru-

dur. Bu nedenle ‘Gözünü kendimden çeviririm’ demitir. Gözü

Hak’tan çevrildiinde, Hak kendi hüviyetiyle kulun gözü olur. Kul

Hakk’ bu halle gördüünde, Hakk’ Hak ile görenlerden olur. Gören

kul iken görülen ve görme arac Hak’tr. Her nerede gerçekleirse

gerçeklesin, en büyük görme budur. Sahih bir rivayette, kulun dünya
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hayatnda bu makam elde edecei zikredilmitir. Buras mutmain-

nefs-i natkann (düünen nefs) ölümle birlikte ayrlaca yaratltr.

Allah öyle der:
‘
Gözler O’nu idrak edemez.'

87 Burada çoul kullanlm-

tr, çünkü kastedilenler, âlemdekilerin gözleridir. Ayette ‘O'nu göz

idrak edemez’ denilmemitir. Bununla birlikte azn çokluu da olabilir.

Fakat her durumda, kastedilen birden çok gözdür. Azln çokluu

hakknda air öyle der:

Bi-efel ve bi efale ve efile

Ve file, saylarda azn çokluu bu kiplerleyaplr

iirde geçen ‘efel’ kipine ‘ekleb -(köpekler)’; ‘efal’ kipine ‘ebsar

(gözler)’; ‘efil’ kipine ‘eksiye (elbiseler)’ve ‘f'le’ kipine ‘fityc (gençler)’

misal verilebilir. Allah’n hüviyeti sfatlarn birlii olunca, çokluk bu-

lunmamtr. Hüviyet gören herkeste Hakkn gözüdür. Görenlerin

varlklan çoalsa bile hepsinde göz birdir, çünkü göz Hakkn hüviyeti-

dir. Böyleyken gözün Hakk idraki mümkündür, çünkü o göz. Haktan

bakas deildir. Böyle bir durumda Hak gören ve görme aracdr.

Çünkü ‘O’nu gözler idrak edemez
588

ayetinde olumsuzlanan ey udur:

Burada gözler, görülenlerin idrak edilmesini salayan manalardr,

yoksa onlar, buradakinden farkl olarak, görülenleri idrak eden ve alg-

layan eyler deillerdir. Çünkü Hakkn gözü senin gözün olduunda,

göz O’nu idrak edebilir. Bu durumda göz kula ait olsa bile, idrak Al-

lah’a nispet edilir. Bu meseleyi derinden düünmelisin, çünkü bu mese-

le gayet yararl bir meseledir. Buradan Allah’n baz kullarna -âhiretten

önce- dünya hayatnda kendini görme nimetini ihsan ettiini örenir-

sin. Allah’m baz kullar için ise bu nimeti tehir etmitir (âhirete b-

rakmtr). Baz kullar ise Allah’ gözleriyle sadece âhiret hayatnda

görürler. Bunlar görmek bakmndan dierlerinden aada bulunurlar.

Allah’n baz kullar daha vardr. Onlar Allah’ dünya hayatnda iman

gözleriyle berzah âleminde ise uyku, uyanklk ve ölüm halinde hayal

gözleriyle görürler. Buradan hareketle Allah çillinden bazlar, bilginin

perde olduunu söylemi ve bunu söylerken de nazarî bilgiyi, yani

insann Allah’a dair nazari düüncesinden elde ettii bilgiyi kastetmi-
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lerdir. ‘Gözünü kendimden çevirtirim’ ifadesi bu anlama gelir. Binae-

naleyh (Hak diyor ki), beni görecek olan ancak benimle görebilir. Beni

kendi gözüyle gören, sadece kendini görmütür. Çünkü ben onun

suretiyle kendisine tecelli ettim.’ Allah adamlar Allah’ O’nun bildir-

mesiyle bilenlerdir. Allah onlarn gözleri (görme güçleri) olduu kadar

ayn zamanda bilgileri olmutur. Böyle insanlarda nazarî düüncenin

bulunduu tasavvur edilse, hiç kukusuz Hak onlarn bilgileri, görme-

leri ve duymalar olduu kadar ayn zamanda fikirleri de olurdu. Fakat

böyle bir müahedeye ve zevke sahip insanda, herhangi bir konuda

tefekkür ve düünme beklenemez. O sadece -farkl türleriyle- kendisine

gelen ilhama göre davranr ki -arada tefekkür olmakszn- dorudan

Allah’tan anlamak, ilham (vahiy) türlerinden birisidir. Bir insana te-

fekkür kaynakl anlay verilirse, böyle biri sözü edilen adam deildir,

çünkü fikirden hareket eden bilgide bazen isabet edilir, bazen hata

yaplr. Fikir kaynakl olmayan anlay Allah’n kuluna sahih ve sarih

ilhamdr. Bu ilhamda peygamberlerin zevki, velilerinkinden üstündür.

Çünkü genel içinde özele kabiliyetli olan, genel olan da elde etmi

demektir. Hâlbuki özelin tezahür etmedii geneli elde eden, özel zev-

kin ortaya çkt makam elde edemez. Özel genel içinde içkin olarak

bulunsa bile, bütünde bir hükmü olsa bile zevkte bir hükmü yoktur.

Bütündeki hükmü ise tafsil edilemez.

1
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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DÖRT YÜZYRM ALTINCI BÖLÜM

Hz. Peygamber'e 'sra gecesinde Rabbini gördün mü?'

diye sorulduunda kendisinden dolay 'Nur idi, nasl

göreyim ki!' dedii Srnn Münazelesinin Bilinmesi

Nuru gölge nasl görsün?

Gölge onun sayesinde var, parlayan kla

Gölgen özelliiyle bezenirse

Görünür hale gelir fakat ancak o durumda

Ruh bir gölge, cisim onu izhar eder

Yaklatnda gördüün zatn nurunda

Bizim söylediimizi ancak bir yiit bilir:

Halvete girmi,

Arnm bir halde onu görmü yiit

Bazen onu suretinde olan görebilir

Allah öyle der: *Allah göklerin ve yerin nurudur .

’

89 Nurun bir ksm
idraki mümkün klarken kendisi idrak edilemez. Bu nur, O’ndan sana

bir perde olduu gibi sen de onun üzerinde perdesin. ‘Allah’n yetmi

veya yetmi bin -kuku bendendir- nur ve karanlk perdesi vardr.’

Burada zikredilen nur perdesi o perdelerdendir. Perde olan karanlklar

ise bunun dnda kalanlardr. Öyleyse nur senin üzerindeki perde

olduu kadar ayn zamanda sende perdelenendir. Böylece nur kendi-

siyle perdelenmitir. Bu nedenle nur, hiçbir zaman görülemez. Karan-

lk da perdelenmi olsa bile, kendisiyle gören arasndaki münasebet ve

iliki nedeniyle görülebilir. Çünkü var olanlarn karanlndan baka

gerçek karanlk yoktur. Hz. Peygamber bir duasmda Allah’tan kendisi-

ni nur klmasn istemitir. Çünkü biliyordu ki, Allah Nurdur ve en
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yakn nur, e yüce nurda içkindir. Yine biliyordu ki, Hak, her bakm-

dan kulun kul olmasn salayan her eydir. Bununla birlikte hüviyeti

bakmndan Hakkn bir nitelii veya sfat yoktur. Ayrca Hz. Pey-

gamber unu da biliyordu: Allah’a nispet edilen sfat -Hakkn sfat

olmak bakmndan deil- hüviyeti bakmndan Haktan bakadr. Bu

yönüyle kul hüviyeti itibaryla Hakk zikretmez, sadece kendisinde

bulunan niteliklere göre Hakk zikreder. Bunlar ise Hakkn hüviyeti-

dir. Hz. Peygamberin ‘Beni nur kl’ demesi, ‘Beni sen kl (yarat)’ de-

mekle birdir. Hâlbuki Hak yaratlm deildir (gayr-i mecûl). Bu ne-

denle Hakka öyle hitap etmitir: ‘Beni sen olduumu görme ve bilme

mertebesine yerletir ki âleme gelmi olan bakalarndan farkllaaym.

Böylece onlar bilmezken ben onlar bileyim ve kendimin kim olduu-

mu bileyim. Hal böyle olunca; nur, nur içine girmi olmaz sadece

yaratlm suretinde ortaya çkan tek nur vardr.

Bu ismin ne kadar srl olduuna baknz! Yaratklar karanlktr ve

onlar nurun karsnda duramazlar, çünkü nur onlar kaçrtr. Karanlk

nuru göremez ve Hakkn nurundan baka nur yoktur. Bu nedenle Hz.

Peygamber TSlur idi, O’nu nasl göreyim ki!’ demitir. Çünkü O’nu

benden gören ey O’nun hüviyetiydi. Benim karanlm O’nu idrak

edemez. Bu bilgi, nazarî deliller ile ve de suretlerde gerçekleen müa-

hedeyle idrak edilemeyecek garip bir srdr. Bu sr ilahi bilgilerin en

yücelerinden birisidir. Bu bilgi açk olsa bile, kuldan onu anlayan ey,

(fena makamna ermesiyle birlikte) Allah’n kendisidir. Öyleyse Allah

b meselede bilgi, bilen ve bilinendir!

Allah nuru göklere ve yere izafe ederek tafsil etmitir. Bu itibarla

gökler, güçlerle görülmeyen ve ulvî olan her ey iken yer duyulur güç-

lere gözüken aa (süfli) ksmlardr. Allah öyle der: O zatndan

kaçmasnn ayndr. Bu sayede sadece O görülür ve nur göklerin ve

yerin kendisidir. Burada müfessirlerin ayetin manas hakknda söyle-

dikleri ‘Allah aydnlatandr’ veya ‘hidayet edendir’ gibi görüleri söy-

lemiyoruz. Bu isim Allah’n özel ismidir. Allah göklere ve yere emaneti

tamaya kar direnme veya emrine itaat etmeyi severek yerine getir-

meyi hidayet edendir. Öyleyse burada (davete) icabet, birbirlerini
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davet eden isimlerin birbirlerine icabet etmesi demektir. Bu da baka

bir ilahi bilgidir. Burada ise göklerin ve yerin nuru olduunu belirt-

mitir. Nur, kaçrtan demektir. Bu yorumu lambaya yaplan özel ben-

zetme destekler, çünkü lambann bu özellikteki, gecenin karanl-

n kaçrtr. Hatta k, gece olarak kalsa bile gecenin karanlnn

kaçmasdr. Çünkü gecenin varlk art, karanln bulunmas deildir.

Onu var eden ey, douncaya kadar günein batm olmasdr. Güne

battktan sonra günqin dnda birn veya karanln bulunup

bulunmamas birdir. Gecenin mahiyeti hakknda birtakm hatal görü-

ler ortaya çkmtr. Bu nedenle Allah ‘Geldiinde geceye yemin olsun
*90

buyurmutur. Gece karanln kendisi olsayd, Allah onu kararm

olmakla nitelemezdi. Bazen karanlk yokken gece olabilir. Nitekim

gündüz olur, fakat k bulunmayabilir. Çünkü gündüz, günein do-

umundan batmma kadarki zamandr. Güne tutulmu olsa bile, gün-

düz var olmay sürdürür. öyle denilebilir: Gündüzün ‘nehar’, yani

gündüz diye isimlendirilmi olmas, ondan yaylmasndan kaynak-

lanr.’ öyle deriz: ‘Bu görü doru olsa bile, bizim gündüzün mahiye-

ti hakknda ileri sürdüümüz görüle çelimez. Çünkü güne tutulmas

arzî bir durumdur ve güne kararm olsa bile onun doumunu etki-

lemez. Günein tutulma sebebi de malumdur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

DÖRT YÜZYRM YEDNC BÖLÜM

'Kab- kavseyn (yayn iki ucu)' Münazelesi

Yayn iki ucu nedir ki; dairenin çap

Allah ve âlem arasnda ayrm koyar
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Kim bir görürse, ayrmaz

Âlemin unutulan yaknl

Ondadr veya daha yakndr ve ona ait

Onda bilgi srlar bulunur, akl onlar bilmez

Kuku ‘veya'nn otoritesinde gözükür

Yakn olann hükmü onun
;
makam ve otorite sahibi

Ayet Necm suresinde inmi

Benzerler ve misillerin varln gösterir

Bütün bu söylediklerimi bilenler var

nanç ve fiil olarak makam sahipleri nezdinde

Daire sureti tecelli ettiinde sözle der ki:

Emreden ve yasaklayan sensin!

Allah öyle der: ‘Yayn iki ucu kadar veya daha yakn idi.’
91

Burada

surî yaknla iaret etmektedir. Bir hadiste Hz. Peygamber’in ‘Bir ip

sarktsaydnz, Allah’n üzerine düerdi’ buyurduu aktarlr. Allah

‘Rahman Ar’u üstüne istiva etti
,9Z

buyurur. Hz. Peygamber ‘Rabbimiz

gecenin son üçte birinde yakn semaya iner’ buyurur. Hz. Peygamber

zayf akllar artrken Allah’n mertebesine kendini adam akllan

uyarm, onlar da Allah’n neyi kastettiini anlamlardr. Onlar daha

çok isteseydi, Allah da artrrd. Nitekim Allah, ‘Sonra yaklat-
93 buyu-

rur. Bu ayet, Allah’n ayederini görmek üzere göklere doru yükseltil-

diinde Hz. Peygamber’in israsyla ilgilidir.
‘Sarkt ...

m Bu ifade hadiste

zikredilmi ipin kendisi olduuna iaret etmek ve dikkat çekmek üzere,

bu yorumu desteklemitir. Bu yönüyle Allah hakknda yükselmek ve

inmek nispetleri eittir. Bu sayede balk sahibinin (Yunus) haberiyle

(göklere yolculuk yapan) isra sahibinin haberi bir olur: Yani onlardan

biri ötekine göre Hakka daha yakn deildi. Binaenaleyh bu ifade,

mekânszla ve ilahi zatn herhangi bir kayda snrlanmadan meçhul

kaldna iaret eder. Allah’n isra gecesi peygamberine gösterdii ayet-
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lerden biri, yükselirken aaya sarkm olduunu ona göstermesidir.

Bu durum Allah hakkmdaki bilgisinden söz ederken Ebu Said el-

Harraz’m ‘O'nu iki zdd bir araya getirmesi özelliiyle tandm’ diye

dile getirdii ifadesinin ayndr. Harraz bu sözünün ardndan u ayeti

okumutur: ‘O evveldir, ahirdir, zahirdir, batndr.*
5
Allah her eyde

hüviyetiyle bir halde bulunur. Hatta Allah iki zddn ta kendisidir: Sen

olmasaydn, yaklama ve sarkma olmayacakt!

Ne yaknlk var ne sarkma

Ne yükseli var ne inme

yice düünürsen görürsün

Bütün bunlar çizgilermi

Sen hüviyetin bakmndan nitelii ve sfat olmayan birisin. Ebu

Yezid’e ‘Nasl sabahladn?’ diye sorulunca öyle demi: ‘Benim ne sa-

bahm ne akamm var! Sabah ve akam nitelikle snrlanan kimseye

ait, benim bir niteliim yok ki! Ben bir süre alam, bir süre gülmü-

tüm. imdi ne alyorum ne gülüyorum!’ Yükselme ve inme bir nite-

liktir. Hâlbuki hüviyeti ve kendisi bakmndan kulun yükselmesi ve

inmesi mümkün deildir. O halde yükselen inenin kendisidir. Sarkm
olan yaklamtr. Baka bir ifadeyle ona doru sarkm ve yaklamtr.

Böylece ‘yayn iki ucu
’90

olmutur. Dairede iki ucu ortaya çkartan ey,

vehimdeki çizgidir. Onun mevhum olduunu söylemek yeterüdir.

Mevhum, dta var olmayan demektir. Bununla birlikte mevhum, dai-

reyi iki kavse bölmütür. Hüviyet dairenin kendisidir ve iki kavisten

baka bir ey deildir. Birinci kavis hüviyet bakmndan ötekinin ayn-

dr. Sen ise vehimde var olan bu bölen ve ayran çizgisin. Hakkn kar-

snda âlem de vehimde var olan bir eydir (mevhûm). Vehimden

kalktnda ortada daireden baka bir ey kalmaz: Artk iki kavis yok-

tur. Rabbine bu kadar yakn olann, baka bir ifadeyle daireyi bölen

çizgi kadar yakn olup sonra nefsini oradan kaldran insann elde ede-

cei Allah hakknda bilgileri hiç kimse bilemez. Bu durum ‘

Kuluna

vahyetti eyi vahyetti
’97

ayetinde belirtilir. Allah Kuran- Kerim’de bize
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bu yaknlkta Hz. Peygamber’e vahyettigi eyleri belirtmedii kadar

Hz. Peygamber de bu ilahi yaknlkta kendisine vahyedilen eyleri bize

açklamamtr. Bu mertebede vahyi {ve ilham) telakki ve alglama

sadece zevk edenin anlayabilecei dorudan bir telakkidir.

Menziller içerisinde bu münazelenin dnda noktann çevreyle bir-

lemesini gerektiren baka bir menzil yoktur. Çevre noktayla birleti-

inde, aradakiler ortadan kalkar. Hakkn varlnda âlemin silinmesi bu

demektir. Nokta çevreden ayrmaz. Aksine nokta ‘nokta’ olmak yö-

nüyle çevre de çevre olmak yönüyle ortadan kalkar ve geride gerçek var

olan hakikat kalr. Bu hakikat, onun hükmünü ve âlemden kendisine

nispet edilen eyleri tümel-genel olarak dta ve hükümde ortadan

kaldrr.

‘Allah hakh söyler ve doru yola ulatrr .’

DÖRT YÜZYRM SEKZNC BÖLÜM

ki varln sorulmas' Münazelesinin Bilinmesi

Varlmda benim aynmsn ya sen

Bütün güçlerimin yeri benim ve sensin

Veya i benim kendim olmamdr

Veya sen varsn bir tek

Veya bir ekilde ben

Baka bir açdan sen
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Sen okunmayan ve bilinmeyen bir harf

Sen aknlar hayrete düüren

Acizlik görüyorum, acizlik kendim

Gerçekleri bilmiyorum: neredesin sen?

Bilgi örenmeye gücüm yok

Sen de örenmeme imkân vermiyorsun

Hakkn varlnda aciz kaldk ve hayrete dütük

Sen de dütün, Rahman’n izzetine yemin olsun

Ben yok oldum, sensin O

‘Sen’ derken bir bak benim sözüme bir bak

‘Sen’ derken kimi kastederim, benim aynm deilsin

Ama benden baka da deiin: ‘Sen’ derken hayretteyim

Çünkü ben sözümün anlamn bilmiyorum

‘Sen’ diyen kimdir, onu da bilmiyorum

Varlmn içerdii bir ey görüyorum

Ondan bakasn sen ve sen deil o

Yok olursak ‘kulum yapt’ diyorsun

Kendinden baka bir eyle bizi ispat edersin

Bana kim olduumu söyle ki göreyim

Bileyim: Ben mi, yoksa sen mi sensin?

Allah olmasayd, biz kullar olmazdk

Kul olmasayd Sen de sen olmazdn

Beni sabit kl ki, seni ilah olarak ispat edeyim

Beni yok etme, yoksa Sen de yok olursun!
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Allah öyle der: 'Attnda sen atmadn, fakat Allah att
m Bu ayet

iki varln ve onlarn hükümlerinin onaylamak demektir. Sonra Allah

ispat ettikten sonra birisini hükmünü düürmütür d O sözü doru

olandr!

Bilmelisin ki bir eyin ‘enniyyeti (varlk, hakikat)’, suflerin stla-

hna göre onun hakikatidir. Bu hakikat Hak için
‘Kukusuz ben senin

rabbin olanmm ayetinde, yaratklarn en kâmili için de ‘Ben Allah’n

peygamberiyim
,m

ayetlerinde ifade edilmitir. Bu iki enniyyet ibareye

gelir. Onlar iki zarftr ve her birisinin ötekine ait olmayan bir hükmü

vardr.

Onlarn dedii söz bu söz, kastettikleri de bu mana:

Allah’tan baka bir ey yok, masiva denilen bir ey yok!

Yükümlü tutmu da; teklifyaratlmn varln gerektirir

Dirayet sahibi olmal teklif için; hâlbuki O’ndan bakas yok ki!

lahi enniyyet (Hakkn hakikati), söyleyen; yaratlm olan ise din-

leyendir. Ona söylenen söz, var olma sözüdür. Bu söz yaratlma var-

l esnasnda söylenmez. Böyle bir söz ancak yokluk halindekine söy-

lenebilir. Dolaysyla yaratlma var olmak nispet edilemeyecei için

maduma, yani var olmayana teklif olabilir. Dolaysyla varl kabul

etmekle münfail (edilgen) olana veya kendisinden var olmu bir eye

böyle bir emir verilemez. Öyleyse var olana ait bir söz olmad gibi

(buradan kaynaklanacak) abes ve hikmete aykr bir durum da yoktur.

O halde Allah yükümlü tuttuu eye yokluu halinde ‘ol’ diye emre-

der, ‘O da olur .'
101

Yani o ey zaman içinde var olann mahallinde mey-

dana gelir ve artk -gerçekte ona ait deilken- o mahalle nispet edilir.

Bu nedenle iki enniyyet iki uç olmu ve birbirlerinden ayrmlardr.

Yaratlma ait enniyyet, koruyucu olmas itibaryla, kendini feda edip

Hakkn mertebesini tercihin yeridir. Koruyucu nitelikle kulun

enniyyeti zuhuru esnasnda Hak’ta fani olur. Bu durum ‘Kukusuz ben

Allah olanm '102
ayetinde belirtilir. Burada kula iaret eden ‘nun’ harfi
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‘n’ye Hakkn zamiri olan ‘yâ
5
harfi etki etmitir. Böylece ‘nun5

kesreli

gelmi, Kadim’in yaratlmta etkisi ortaya çkmtr. O olmasayd

‘irmeni
5

kelimesindeki ‘in
5
kesreli olacakt ki, o da Hakkn enniyyetidir.

Nitekim ‘Inneni ene (kukusuz ben)
,m

ifadesinde böyle gelmitir. Çünkü

onun bir eseri olmaldr. Vikaye (koruyuculuk ile vikaye arasnda ba
var) nun’u olan kulun enniyyetine Hakkn enniyyeti etki etmemi ol-

sayd, onu kesre yapard. Onun makam fetih demek olan rahmettir.

Bu durumda onu kendi makamnda ancak kendisi kaldrm, ona ken-

dinden bakas etki etmemitir. Kulun Hakk’a cn yakn olduu durum,

Hakk’n enniyyetiyie zamir arasnda vikaye, yani koruyucu olarak bu-

lunduu durumdur. Böylcyken snrlanm ve kuatlm bir haldedir.

Hak her yönden onu kuatm, rahmet nitelii baki olsun diye, ona

merhamet etmitir. Bu rahmetin kaps açktr ve Allah o rahmet vas-

tasyla yaratlm hakknda varl korur. Geride kulluk makamnda

meydana gelen vikaye, yani koruyucu ‘nun
5

harfinin varl kalr. Bu

‘nun
5
harfi, Hakk’n zamiri olan yâ zamirinden meydana gelen kesre-

dir. Böylece kulda Hakkn tesiri gerçekleir. Bu ise kulun makam olan

zillet ve muhtaçlktr. Kulun Hakka vuslatta bundan üstün bir makam
yoktur. Çünkü burada makamnn kendisinde ortaya çkmasyla haki-

katinin varl ona aittir. O ise Hakta fan ve mündemiç iken her yön-

den Hak ile kuatlmtr. Böylece kesre ona tesir ettiinde, nefsini

Rabbiyle bilirken Rabbini de üzerinde bulunduu rahmede kendisini

baki klarken bilir. Çünkü Allah Rahman ve Rahim'dir. O halde Al-

lah’tan kulun varlna yönelik fetih ve ihsan, süreklidir. Bu nedenle

kul Allah’ sürekli Rahman diye müahede ederken kendisini etkilenen

diye tanr ve böylece sürekli kulluunda kalr. Bu makam, yaknln
en ileri derecesidir. Ebu Yezid el-Bcstami Allah’a yaknlk hususunda

bu makam müahede etmezden önce O’nun hakknda hayrete düüp
öyle demid: ‘Rabbim! Sana neyle yaklaaym? 5

Allah ‘Bana ait olma-

yan bir eyle5

deyince. Ebu Yezid ‘Her ey sana ait iken sana ait olma-

yan ey ne demektir?’ demitir. Bunun üzerine Allah ‘zillet ve yoksul-

luk
5

demitir. Ebu Yezid Hakkn enniyyetiyie kullun enniyyetine ait

hususlar örenmi, bu makama girmi, en kâmil yaknl elde etmi,

müahede ve vecdi bir araya getirmitir. Çünkü orada her ey yok
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olmutur. Bu itibarla suflere göre müahede, varln -ve hakikatin

(ayn) deil, hükmün fani olmasdr. Bu makamda varlk fani olmadan

müahede vardr. Bu nokta bizimle sufilerin görü birliinde olduu

bir husustur. Bu müahedede hüküm de kalkmaz, çünkü bu müahede

Hak adna hakk olan rahmet fethini geride brakr. Bu belirli yaknlk

olmasayd, i Hakkn enniyyetine dönerdi. Bu nedenle ‘Ben senin Rab-

binim
,m ayetinde zuhur etmitir. Buradan u örenilir: Haktan bir eser

ortaya çktnda, o eserin hükmünün de ortaya çkmas zorunludur.

Bu yönüyle var olan sadece Haktr. Öyleyse eser Haktan yine Hakka

dönmütür. Sonra kul gelmi, ilahi enniyyet ile etki eden arasna gir-

mi, kendisine tesir etmitir.

Halkm enniyyeti snrlanm

Hakkn enniyyet i snrlanmaz

Birinden unu alr, ötekine unu verir

Hepsi O'nun hallerine gpta eder

Varl müahede gözüyle balam

Balanan kimse için deerli bir makam

Yaknlk makamna ulaamaz

Srr kirlenmi bir kul

Rabbim beni kendisiyle süslediinde bu makamla sevindiim ka-

dar, Allah’n bana ihsan edip var olanlarn kabul edebilecei hiçbir

eyden sevinmemitim. O makam, makamlarn en yücesi ve en üstü-

nüdür. Bu makam -onlar farknda deilken- Allah’n dndaki her

eyin makamdr. Allah’n baz kullarna yönelik inayetinden birisi

onlara bu makam göstermesidir. Böyle birinin âlemdeki üstünlüü

söz konusu makam hallenerek ve zevk ederek örenmesidir. Kimse

bakasn nefsine tercihin (îsâr) meyvesini bu makam sahibinin devir-

dii gibi deviremez, çünkü bakasn tercihin meyvesi, kendine tercih

ettiin kimsenin deeriyle ölçülür. Bu makamda kendine tercih ettiin
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Haktr. Bu nedenle -rahatln Hakka nispeti tarznda- bu tercihin

meyvesinden devirdiklerine karlk sana sevinme ve ferahlama nispet

edilir. Bu sevincin haz ve mutluluunun büyüklüüne baknz! Bu

makama dair yaplabilecek uygun açklama budur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZYRM DOKUZUNCU
BÖLÜM

'Benim celalim karsnda küçülene inerim, bana kar
büyüklük taslayana azametimi gösteririm'

Münazelesinin Bilinmesi

Nasl davranrsan Hakka öyle karlk bulursun

Cüret etme! O’nun dengi misin?

‘O'na aidiz' de, ‘O'nunlayz’ deme

Çünkü yok bir benzeri O’nun

Allah’a harp açan O'nui gücünü görür sonunda

Menziller batl olur gider

O silah atandr

Menziller ona aittir

Tayjur dedi ki benim tutuum daha çetin

Bu söz yerinde bir söz deil
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O’nun bizdeki varl sabit bir varlk

Bizim O’nda olmamz gerçek bir varlk

Allah öyle buyurur: ‘Sen içlerinde bulunduun sürece Allah onlara

azap etmeyecektir.’
105 Baka bir ayette ‘Biz seni âlemlere rahmet olarak

gönderdik
'106

buyurur. Burada Allah mümin olan veya olmayan ayrt

etmemitir. Kl kendi hakikatinden ibaret ulan makamnda vasflardan

soyutlanm bir halde iyi veya kötü bir nitelik tamadan bulunursa,

asl üzerinde bulunmu demektir. Bu itibarla kulun asl, küçüklüktür.

Hak ise niteliklerin kulda görünmesini irade buyurmutur. Bu nedenle

âlemden müstani kalmasn gerektiren hüviyetinden çkarak kuluna

tenezzül buyurmas gerekir. Allah âlemlere muhtaç deil iken Hz.

Peygamber Bedir günü Rabbine öyle demitir: ‘Bu topluluu yok

edersen bu günden sonra sana ibadet edilmeyecek!’ Hz. Peygam-

berden baka birisi bunu söylemi olsayd, hiç kukusuz, bilgisiz ve

münkir insan, kendinden beklenebilecek ve ona yaraan sözleri söyler-

di. Böyle esintiler, Allah ehlinden olan ariflerin kalplerine eser durur.

Onlar bu ifadeleri dile getirseler, mümin onlar tekfir ederken delil

sahibi aklc onlar cahil diye suçlar.

el-Vehhab Allah'a hamdolsun

Masum klan Allah’a hamdolsun

an olan sözü söylemedi

O masumun söyledii söz

Allah onu haramdan perdelemi

Allah ona merhametle ahadet etmi

Bir hadiste ‘Allah karsnda tevazu sahibi olan Allah yükseltir’

denilir. Bu durum Allah’n kuluna tenezzülüdür. Buna karlk Allah’a

kar büyüklük taslayan Allah alçaltr. Allah bir insan ancak kendi

büyüklüünü ve azametini göstermekle alçaltr. O, el-Âlî ve el-

Azim’dir. Hz. Peygamber ‘Bunlar sizin amellerinizdir, size dödürüle-
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çeklerdir’ deyince. Haktan ancak üzerinde bulunduumuz durumu

gördüümüzü anladk; dileyen amel etsin, dileyen etmesin! Bu, bütü-

nüyle doru bir ifadedir. Çünkü amel, baka bir ey deil, sahibine

dönen bir eydir. Allah amelleri bize izafe etmitir. çimizden bilgi

sahipleri bu durumu örenince, geri döndürüldüünde amelin kime

döndüünü de anlamlardr. Hadisle ilgili bu kadar açklama yeterli-

dir.

Allah el-Kebir ve el-Mütekebbir’dir. Buradan büyüklüün ve kib-

rin Allah’a nasl nispet edileceini ve tekebbürün O’na nispetinde bir

hayretin bulunduunu örendik. Hakkn kullarna tenezzül ediini

bilirsek, bu nispeti öreniriz. Çünkü mümkünün Allah’n hakk olan

muhtaç olmamak özelliine ulamas mümkün deildir. Buna karlk

Hak müstani olsa bile, ihsan ve lütfü ile kullarna tenezzül eder. Kul

ilahi tenezzülün deerini bilmeyebilir ve Hakkn tenezzülü nedeniyle

kendi nefsinin deerini abartabilir. Böyle bir insan. Hakkn kullarna

tenezzül ediinin kullarnn varlklarndan deil, esma-i hüsna’nn hü-

kümlerinin mümkünlerde izhar edilmesi demek olduunu anlamam

demektir. Ayn zamanda. Hakkn yarattklar nedeniyle deil, kendi

nedeniyle tenezzül ettiini de bilememi demektir. Nitekim Allah
‘
cin-

leri ve insanlar bana ibadet ,etsinler diye yarattm’ 107
der. Yani insanlar vc

cinler Allah için, yani O’na ibadet etsinler diye yaratlmtr. Yaratmak

Allah’n hakk olan ‘âlemlerden müstanilik’ makamndan tenezzül ve

inmek demektir. Kullar içinde buna aykr bir tahayyülle Hakkn yara-

tlmlarn üstün deen ve konumu nedeniyle kendilerine tenezzül

ettiini ileri süren kii cahillerin en cahilidir. Bu nüzul Hakka, daha

dorusu cahil insan Hakk bu tenezzüle kar el-Mütekebbir diye isim-

lendirir. Böyle bir tenezzülden sonra artk hem varlk hem deer ba-

kmndan bu ismi kabul edemez ki bunun böyle olmas kaçnlmazdr.

Bu bölümün tam açklamas kitabn sonunda -Allah izin verirse-

be yüz elli sekizinci bölümde gelecektir. Bu münazele Haklan âlemin

aynas olup aynada suretlerin gerçekte bulunduklar durumdan baka

bir eyin görünmediinin ve yaratklarn suretlerinde derece derece

olduklarnn bilgisini kazandrr. Münazelenin özeti budur.
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‘Allah hakk söyler, doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ OTUZUNCU BÖLÜM

'Seni hayrete düürürsem, kendime ulatrrm'
Münazelesinin Bilinmesi

Hayrete düen ermitir

Hidayete eren ayrlm

O sabit bir nitelik

Aziz ve Çelil ’e ait
I

O gerçek bir nitelik

Anlayan kullar için

Biri çkar ve. derse hidayete ulatm

Gaflettedir, o biliniz

Onu zevk dükünü görürsün

Zevk u sefaya dalm

Aybn ortaya çkartm

Darbmeselde denildii gibi

Burada sözü edilen darbmesel Hz. Peygamber’in ‘Nice giyinik

vardr ki, çplaktr’ hadisinde dile getirilir. Allah hayret hakknda öyle

der: ‘Allah kendilerine hidayet ettikten sonra herhangi bir topluluu sap-

trmaz, ta ki onlara saknd eyi açklar . Hayrete kaynaklk tekil

eden bir ayette ‘Allah sizi ve amellerini yaratmtr,loy
buyurur. Baka bir
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ayette ise öyle buyurur: ‘Attnda sen atmadn ’110 Ayn ekilde ‘Onlar

siz öldürmediniz, fakat Allah öldürmütür>u buyurur. Öldürme yaratl-

mn fiili olarak görülürken Allah duyuda zorunlu bir ekilde gerçek-

lemi bilgiyi olumsuzlamaktadr. Hz. Peygamber bu münazelcde

öyle buyurur: ‘Ben senin övgünü yerine getiremem.’ Bu makam,

hayretin yücelii ve izzeti makamdr. ‘Sen kendini övdüün gibisin.’

Bu, vuslat ve erme halidir. Hz. Ebu Bekir bu münazelede öyle demi-

tir: ‘drake ulamaktan acizlik bir idraktir.’ O da hayrete dümü ve

ermitir. Binaenaleyh Hakta hayrete ermek, Allah’a ulamann ta ken-

disidir. Hayret bir hakikate ait surederin kendi üzerlerinde farkllama-

s nedeniyle en çok tecelliye mazhar olanlarda meydana gelir. Bu yö-

nüyle tanmlar, surederin deimesi nedeniyle deiir. Surederi snr-

lamak mümkün olmad kadar ayn zamanda onlar bilinmez ve gö-

rünmezler. Öyleyse suredere tabi tanmlarla hareket eden, hayrete

düer. Bir hakikatin bulunduunu ve onun -kendiliinde deil- bakan-

larn gözünde suretten surete girdiini bilen ise bilinmeyen ve görül-

meyen meçhul zatn varln bilir. Buradan da Allah’ bilenlerin dört

snf olduunu örenir. Birincisi Allah hakknda sadece nazarî düünce

yönünden bilgi sahibi olanlardr. Onlar sclbi, yani tenzihi benimseyen-

lerdir. ikinci snf, Allah hakkndaki bilgisinin tecelliden meydana gel-

dii kimselerdir. Onlar ise tanmlan ve sübûtu kabul edenlerdir. Üçün-

cü snf, Allah hakkndaki bilgilerinin müahede ile nazarî bilgi arasn-

da gerçekletii kimselerdir. Söz konusu insanlar tecelli (söz konusu

olunca) suretlerle snrl kalmadklan gibi bakanlann gözlerinde o

surederle ortaya çkan zann bilgisine de ulaamazlar. Dördüncü grup,

bu üçünden biri olmad gibi onlarn dnda da deillerdir. Onlar,

Allah’n bütün inanç suretlerini kabul ettiini bilenlerdir; inanç sureti-

nin kime ait olduu durumu deitirmez. Bu snftakiler iki ksma

ayrlr: Bir ksm Hakkn mümkünlerin suretlerinde tecelli eden oldu-

unu söylerken dier grup mümkünlerin hükümlerinin Hakkn varl-

nda ortaya çkan suretler olduunu söyler. Hepsi de gerçei olduu

durumda dile getirmitir. te buradan hayret ortaya çkar ve bu hay-

ret, sahipleri adna hidayetin ta kendisidir. Kim hayretle kalrsa, hayre-

te düer; kim hayretin varlyla beraber olursa, hidayete erer ve erer.
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‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ OTUZBRNC BÖLÜM

'Kimi perdelersem ben perdelerim' Münazelesinin

Bilinmesi

Kulun perdesifarknda deil ama kendinden

Onun varl perdenin kendisi

Ey insanlar! Dinleyin sözümü, örenirsiniz

Ümmü’l-kitab’da söylenmi sözü

‘Yardm isteriz’ sözü bizi izhar etmi

Fiillerim ve varlm yok oluta

Biz her yerde akn dolaanlarz

Her kapda duranlarz biz • - -

.
Allah öyle buyurur : -‘Senden önce gönderdiimiz her peygamberi

kavmini diliyle göndermitik .’
112 Peygamber onlarla onlarn aina oldu-

u kelimelerle konumu, bir fiil gösterdiinde geleneklerinde alk
olduklar fiilleri göstermitir. Bu itibarla onlarn âdetlerinden birisi,

aralarnda yürüyen büyük bir insan perdelemeleridir. Bunun .manas,

onun önünde perdedar olarak durmalar demektir. Önde yürümekle

ilgili olarak Allah
cOnlarn nuru önlerinde yürür

’113
der. Bunun nedeni

udur: Büyük insan cemaatin önündeyse, tannmaz ve ona sayg gös-

termeyi salayacak gerekçeler ortaya çkmaz. Önüne perde çekildiinde

ise sradan insanlar onu görmek için arzu duyar ve ona yönelirler.
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perdedarlarn saygnl hakkndaki bilgilerine göre kalplerinde sayg

uyanr ve o kiiyi yüceltirler. Allah bir kulunu yüceltmek istediinde,

onu menzilinden ayrr ve hilatler giydirir, isimlerini verir, yarattklar

içinde hükümdar yapar, ilerin idaresini onun eline verir ve önünde

saygnln izhar eden bayraklar tatr. Nitekim bir hükümdar da

mevki bakmndan kendisinden üstün olsa bile devrin kutbu önünde

böyle yapar. Bu hale sahip kimsenin mertebeye hakkn vermesi gere-

kir, Dolaysyla kulluk mertebesinden perdelenmi olmas gerekir.

Ondan perdelendii ölçüde, Rabbiden perdelenir ve durumun böyle

olmas kaçnlmazdr. Çünkü o esnada mertebe ona aittir ve vakit onun

vaktidir. Hüküm her durumda vakte aittir. Baknz! Allah kendinden

haber verirken ‘Her gün bir itedir
’ 1 '4

buyurur. Öyleyse o vakte göre

davranr. Çünkü Allah ancak kabiliyete göre verir. Onun vakti (hal),

kabul etmektir ve böylece iler hikmete göre cereyan eder. Binaenaleyh

vakit izhar ettii hükümle sahibi üzerinde hüküm verir. Hz. Peygam-

ber öyle buyurur: ‘Kii hükümdarn izni olmakszn eman alamaz veya

izni olmadan onun davetine oturmaz.’ Hükümdar halkndan birinin

evine girdiinde, yerleik ilahi edep onun ev sahibinin emrine uymas

eklinde hüküm verir. Ev sahibi hükümdar nereye oturtursa, oraya

oturur. Halife ev sahibinden daha büyük ve daha muteber olsa bile,

evin hükmü onun üzerinde hüküm sahibi olmu, hükümdar yönetilen

yapmtr. Baknz! Kulun varl -ki âlemi kastediyorum- Hakkn

varlk (vermesi) ve yaratmasyla ortaya çkmtr, çünkü hüküm O’na

aittir. Sonra önde olan geride kalm, geride olan öne geçmitir. Bu

nedenle âlemi bilmezden Allah hakknda bilgi sahibi olan olmam ve

böyle biri âlemde ortaya çkmamtr. Bu ise yaratln bir karl
olmu, bu karlk hakknda aratrma yapan kiiyle birlikte âleme

dönmütür; çünkü Hak karln ve cezann mahalli olamaz. Öyleyse

kulun ameli kendine dönmütür. Nitekim yaratlmlardan meydana

gelen övgülerle Hakkn ameli yine Hakka döner.

Zamanmzdaki iki arif hakknda öyle bir hadise anlatlr. Ebu’l-

Bedr öyle anlatr: ‘Bir gün Mivafarkin’de o ikisinden birinin huzuru-

na girmitim. Kendisine Badat’taki bir arifin durumunu söyleyince

bana öyle demiti: ‘O benim emrimin nüfuz ettii kimselerdendir.’
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Sonra Badat’ta öteki arifin yanna gelip dedim ki: Miyafarkin’de

Vckafa uradm ve ona senin durumunu sordum. Bana ‘onu emrimin

nüfuz ettii kimselerden birisi olarak görürüm5

dedi. Ben bu sözü

söyleyince, bana öyle dedi: ‘O böyle zannediyor. Allah’a yemin olsun

ki, ben onu önümde perde tarken gördüm. 5

Ebu’l-Bedr öyle der: ‘O

ikisinin söyledikleri hakknda hayrete dütüm. Çünkü bana göre ikisi

de doru söylüyordu. Bu hayreti benden kaldr
5

deyince, kendisine

öyle dedim: ‘Her biri doru söylemektedir ve her birisi arkadan

kendi otoritesi altnda ve kendi mahallinde görmektedir. Hüküm ma-

hal sahibine aittir. Burada mahallin hükmü ortaya çkmtr, yoksa her

ikisinin mertebelerinin hükmü ortaya çkmamtr. Onlarn makamlar

bu sözlerden deil, baka bir yerden örenilebilir.
5

Söylediklerim üze-

rine sevindi ve sözlerimin doruluunu anlad. nsaf sahibinin merte-

beleri ve olarm hükümlerini bilmesi gerekir. lahi gazap ile rza mer-

tebesinin ilikisi nedir? Mesela kul bir i yaparak rabbinin öfkesini

çeker. Böyle bir durumda kul kendisine kar suç ilemi demektir.

Hak ise gerçekleen fiile göre ya affeder veya cezalandrr. Ayn kul bir

i yapar ve rabbini memnun eder. Demek ki rabbii öfkelendiren ve

raz eden kulun kendisidir. Hak ise kullar karsnda onlarm hallerine

göre bulunur, baka bir durum söz konusu deildir. Yaratlmlarn

Kesb5

deki hallerine balanz! Orada Hakk’a konuk olduklarnda, arifler

zikrettiimiz bu yerde dolarlar. Cennetlerine ve ailelerine döndükle-

rinde, Allah onlara tecelli eder, onlarm hali bakalar ve deiir. Çün-

kü menziller onlara ait iken Kesib Allah’a aittir. Allah senin kulan,

gözün olduunda, sana tenezzül etmi demektir. Sen de düünürken

ve duyarken Allah’n karsnda edepli davranrsan, O senin yannda

kalr; saygszlk edersen, senden ayrlr. Allah karsnda edep eriatn

O’na kar davranman buyurduu tarzda olmaldr. Sen O’nun evine

girdiinde -ki onun evi cami/mescittir- hüküm O’nundur. Bunun ne-

deni, ev sahibinin Hak olmas ve hükmün eve ait olmasdr. eriat

mescide girildiinde iki rekât namazla mescidin selamlanmasn

(tahiyyetü’l-mcscid) ve orada izin verilmeyen bir ii yapmamay em-

retmitir. Bunu bilmelisin!

‘Allak hakk söyler ve doru yola ulatrr.'
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DÖRT YÜZ OTUZKNC BÖLÜM

'Ben sadece seninle perdelendim; deerini bilmelisin,

kendini bilmeyenin durumu ne kadar gariptir'

Münazelesinin Bilinmesi

Giyenini tanmayan bir örtü

Giyeni Rahman olan bir örtüdür

Rahman âlemlerde onunla süslenir

Kalp topluluu olan ruhlar onun bekçisi

Onlar kendisinden ahlak kazanr

Allah’n peygamberi onun seyisi

Allah öyle der: ‘Kim peygambere itaat ederse, Allah’a, itaat etmi-

tir.’
115 Baka bir ayette öyle der: ‘Sana biat edenler, gerçekte Allah’a biat

etmitir.’ 1,6 Allah kendinden haber verirken ‘Mümin kulumun kalbi

beni sdrd’ der. Öyleyse varlk (emir) Haktr. Onun zahiri, halkn

(yaratlm) suretidir. Hak ortaya çkann ve zuhur edenin ardmdadr.

Nitekim örtülmü olan da örtünün ardmdadr. Kul ise Hakkn büyük-

lüü ve azametidir, çünkü Allah ‘Büyüklüüm benim örtümdür’ de-

mitir. Bu nedenle yaratlm olan, Allah’n azametinin ve yüceliinin

mahallidir. Azamet yüceltilende deil, yüceltendeki bir niteliktir; yü-

celtilende bulunmu olsayd, kendisini tanmayan ondan çekinmezdi.

Allah isimlerini kendisine hilat yapt Ebu Yezid’e öyle demitir:

‘Benim suretimle kullarmn yanma çk, seni gören beni görmü de-

mektir.’ Ebu Yczid bir adm attnda kayp düünce, Allah öyle de-

mitir: ‘Sevdiimi bana döndürün, benden ayrlmaya güç yetiremez.’

Kim kendini bilirse, Allah’ bilmi olaca gibi kim Allah’ bilirse ken-

dim bilmi demektir. Allah’ bilmek, kendini bilmemektir. Kendini

bilmen ise Allah’ bilmen demektir. Çünkü sen O’ndan var oldun.

Nitekim ‘Hepsi O’ndandr ama O senden deildir’ denilir. O halde
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sadece menzili ve kadri (deeri) bilmek vardr. ‘Bit onu Kadir gecesinde

indirdik
1117 Baka bir ayette ‘Onu Cebrail indirdi senin kalbine

5118
denilir.

O halde kadir gecesi sensin! Çünkü sen tabiat ve Haktan ibaretsin.

Kuran nazil olmazdan önce, kadrin büyüklüüne ahittir. Sen ‘Bin

geceden daha hayrlsn5119
Yani hepsinden daha hayrlsn, çünkü bin,

sonsuza kadar bileikliin gerçekletii basit saylarn sonudur. Ayn

ekilde Allah’n yaratt eyler de namütenahidir, çünkü Allah sürekli

yaratandr.

Ayette ‘ehr (ay, bilinmek, öhret)’ kelimesi gelmitir. Bunun ne-

deni binlerce ayn içindeki kadir gecesinin mehur olmasdr. Bunu

böyle olmas zorunludur. Çünkü aylarn en hayrls kendisinde kadir

gecesinin bulunduu aydr. Bu kadir gecesi içinde kadir gecesinin

bulunduu bin aydan hayrldr. Bu itibarla kadir gecesi bütün ileri

toplayandr ve bütün var olanlar içerisinde genel olandr.

Kul bu münazelede koruyan ve korunandr. Baka bir ifadeyle kul

gayret ve saklanmak amacyla kendisini örtü edineni korur, zayi olma-

su diye kendisine özen gösterilmesi için örtünen tarafndan korunur.

Çünkü kul yaratlm olduu için zayi olma tehlikesiyle yüz yüzedir.

Onun bir kouyucuya ihtiyac vardr. Bu durum, devi (döngüsel) bir

karlktr. Bunu anlamalsn.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Kendisinde sâlike) 'Hangi tecellinin seni yok edecei-

ne bak, benden onu isteme, yoksa onu sana veririz de

onu alacak kimse bulamayz' (Denilen) Münazelenin

Bilinmesi

öyle bir tecelli istemekten sakn!

Seni senden fani klan

Ben veririm sen alamazsn

Çünkü fani olmusun sen

Böyle bir talepten uzak dur

Üzerinde kurulabilecek eyi talep et

Beka o eye dayanabilsin

Lakapla isimlendirildiin ey olma

Allah öyle der: ‘Açklandnda sizi üzecek eyleri sormayn .’120 Fena

ve beka hakknda unu bilmelisin: Tasavvuf yolunda göreceli olarak bir

eyden fani olunur, bir eyle baki kalnr. Herhangi bir ekilde Al-

lah’tan fani olmak ise söz konusu deildir, çünkü O’ndan baka bir ey
yoktur. Zorunluluk seni O’na yönlendirir ve bu nedenle Allah bizim

için es-Samed diye isimlenmitir. Çünkü âlem bütün ilerinde O’na

iltica eder. ‘Bütün i O’na döner .’
121

Öyleyse fena ‘kendinden fena’ ek-

linde olabilir. nsan kendinden (nefs), bütün varlklardan ve olgular-

dan fani olmadkça, fena haline eremez. Burada Allah ehlinin fenasn-

dan söz ediyorum. Bu esnada Allah sana kendinden bir hediye gönde-

rir, hediye ise var olanlardan biridir. Dolaysyla o da yaratlm bir

eydir. Söz konusu seni arar ve seni kendinden fani olmu halde bulur.

Bu durumda hediye, onu verene döner. Böyle bir ey, asl’a kar sayg-

szlndr, çünkü sen seni bu hale sevk edecek bir eyi istedin. Allah
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sürekli veren olduu gibi kulun da sürekli kabul edici ve alc olmas

gerekir. Bu nedenle Allah ehlinden isen, Allah’n emriyle bir ey iste-

melisin! Yani O’nun emrine göre bir eyi tam belirleyip istemelisin;

aksi halde herhangi bir eyi belirlemeden Allah’n lütfundan iste!

Bilmelisin ki Allah’n tecellileri iki ksmdr: Birinci ksm seni

kendinden ve hükümlerinden fani ederken ikinci ksm seni kendinle ve

hükümlerinle baki klar. Senin hükümlerinden birisi, de, alrken ve

verirken edebe riayet etmendir. Böyle bir tecelli yükümlülük diyarnda

olduun sürece talep etmen gereken tecellidir. Baka bir yere göç etti-

inde, oraya göre davranmalsn. Yükümlülük olmasayd, Allah kulla-

rna tavsiyede bulunmazd, leri en iyi bilen tavsiyede bulunduunda,

tavsiyenin ilerde eddsinin olduu bilinir. Tavsiyelerin gerçek izah,

Allah nasip ederse, kitabn son bölümünde gelecektir.

‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’

DÖRT YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

'’Dilerse' ifadesi seni perdelemesin, çünkü ben henüz

dilemedim, sabit ol' Münazelesinin Bilinmesi

Meiyet zatn ar, baka bir nispeti yok

Baka bir yerde ne nispeti ne görünen eseri

O varlk, baka bir hakikat yok

Fani olur ve yok olur, baki deil geride kalmaz

Azizdir, otoritesini kimse göremez

insan surette O’nu idrak edemez
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Adem O’nun suretine tahsis edilmi

Çünkü bütün âlem onda dürülmü

Bütün varlklarn kilitleri Adem'de

Tenezzül, ayetler ve sureler ona ait

Tenezzül edince idrak ederiz O’nu

Hakkn günei veya ay suretinde

Münezzeh iken yaratcmz

Söyledii ekilde suretler onu içerir

Allah öyle buyurur: ‘Benim nezdimde söz deimez .’
122 Bununla bir-

likte meiyet onunla çeliebilir. Nispetler içerisinde ‘lev (ise)’ edatnm

meiyete elik etmesinden daha garibi yoktur. Bu edat srl bir edattr.

Bilmelisin ki Âdem meiyet nedeniyle Allah’n halifesi olmutur.

Allah dileseydi, diledii birine onu verebilirdi.

öyle deriz: Halifelik ancak insan- kâmil diye isimlendirilen kim-

sede bulunabilecek bir görevdir. Allah onu insann dndaki baka bir

yaratlmta toplam olsayd, o varlk insan- kâmil olurdu. Âdem
üzerinde yaratlm olduu suret nedeniyle halifedir. öyle sorabilirsin:

‘Bütün âlem büyük insan olduuna göre âlem yeterli olurdu.’ öyle

deriz: ‘Buna imkân yok! Çünkü halife âlem olsayd, üzerlerine halife

olunacak kimse kalmazd. Dolaysyla âlemin sureti ile Hakkn suretini

kendinde birletiren birisi bulunmaldr. O varlk, bu cem’iyet yani

toplayclk özelliiyle âlemde halife olmutur. Halifeliin nedeni ez-

Zahir ismidir. Bu imam iki sureti kendinde toplayan (camiu’s-

sureteyn), deerli ve büyük insan (insan- kebir) diye isimlendirilmi-

tir. Âlemdeki baz eyler -bütün olarak deil- baz insanlardan (veya

insann bir yönünden) büyük olabilir. Bir ksmndan dedik, çünkü

insan- kâmilde âlemdeki tikellerde (cüzilerde) bulunmayan özellik

bulunur. Öyleyse ilahi meiyetin hükmü ancak insan türünde ortaya

çkabilirdi. Bu itibarla insan türünde halifeler vardr. Sonra halifeliin
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etkisi hepsine yaylmtr. Halife Halttan kendisine yardm etmesini

istemi, Allah da ona yardm etmitir. Bu, Hakka ait surette gerçekle-

en etkidir. Ayn zamanda âlemde de emir talep etmi ve talep yerine

getirilmi ve hükmünü uygulanmtr. Sonra insan hem hakkn hem

âlemin etkisine açktr. Böylece i birbirine karm ve Allah ehli adna

belirsizlemitir. Anilerin bir ksm bu karklktan ve belirsizlikten

çkmak istemi, Allah da iin nasl olduunu onlara göstermitir. Arif-

ler masum peygamberden bakasnn telaffuz etmesinin mümkün ol-

mad hususlar görmülerdir. Benim gördüklerimi görebilmek için

öyle talepte bulun ki, bizim söylediimizi söyleyebil!

Beni Kisra’nm mülküne sahip yapt kü (ol) varlma sahip olunca

Sen de kün sözüyle hükümdar oldun ben yok iken

Fakat ben kün idim, âlem memleket

Bütün âlem sîzindir, olu henüz yokken

Allah ‘bizim iimiz tek bir itir
’ 12 '1 buyurmutur. Sonra Allah iinin

ve emrinin uygulanmasn göz açp kapatmaya hatta daha ksa bir sü-

reye benzetmitir. Gerçekten de daha ksa sürede gerçekleir. Bu ben-

zetmede Allah’n hikmetine ve göz açp kapatmann içermi olduu

birlikteki çoklua bakarsanz, iin kendinde bulunduu durumu öre-

nirsiniz. Bunu tam olarak ören, fakat ifa etme ki, Allah’n güvenilir,

gizli ve iyi kullarndan olasn!

Bilmelisin ki ‘Allah dileseydi:..’
124

,

1

Allah onlarda bir hayr bulundu-

unu bilseydi onlara duyururdu
’ 125

gibi ayetlerde geçen art edat, söz

konusu eyi bilmenin olumsuzlanmasn vc Haktan iradenin olumsuz-

lanmasn gerektirir. Fakat /Allah, hissettirmeden aranzdan syrlmak

isteyenleri bilir
3126

ile 'Allah sizin için irade eder
’ 127

ayetlerinde Allah ken-

disi adna bilgi ve meiyeti olumlamtr. Allah’n bilgisi ve iradesi (ile

zatnn ilikisi) iki durumdan birisinde olmaldr. Birinci yorumda

irade (vc bilgi) zatna ilave olarak Allah lc var olan bir eydir. Bununla

birlikte sfatlar kabul edenler ‘sfatlar zatn nc ayn ne O’ndan baka-

dr’ derler. Fakat sfatlanl (zat’a) zait olduklarn söylemeleri gerekir.
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Nitekim Eari böyle olduklarna inanr. kinci yorumda sfatlar, zatn

ayn olmaldr. Fakat sfatlarn belirli bir durum nedeniyle özel bir

nispetleri de olmaldr. Bu nispet nedeniyle sfat (mesela) ‘bilgi
5
diye

isimlendirilir. Allah’n talep etmi olduu ve kendisiyle isimlendii

dier sfadarda da durum böyledir. Öyleyse (ayette) olumlanan veya

olumsuzlanan ey, bilgi ve iradenin (kendisi deil) taalluk etmeleridir.

Fakat ilahi kelam, bir eyi bilmek veya irade etmenin olumsuzlanmas

eklinde tecelli etmitir. Buradan kesin olarak u husus örenilir: Bil-

ginin olumsuzlanmas bir bilgidir vc bilgi bilinene tabidir ve her nere-

de olursa olsun onunla beraberdir. Bilgi her nerede bulunursa bulun-

duu halde bilinene iliir. Bilginin zatna gelirsek, onun yoklua dii- -

ünülemeyecei gibi hakknda kadim denilen bir eyden sadece özel

taalluk olumsuzlanabilir. Bu taalluk veya nispet, meydana gelen bir

durum veya nispettir. Binaenaleyh olumsuzlama ve olumlama, hâdise

yani mümküne yönelir ve bu esnada o hükmün varlk veya yoklukla

nitelenip nitelenmemesi birdir. O zaman burada bilgi
c

lev (ise)
5
edaty-

la olumsuzladnda taallukun yerini alr. Bu duruma misal olarak ‘Eer

bilirse..."™ veya
‘

Dilerse
5,29

ayetlerini verebiliriz. Burada bilmemi ve

dilememitir (aksi halde öyle olurdu). Belirlenmi ve zaman içinde

meydana gelen taalluk budur. Allah ‘bilmi olsayd’ (denilen) durumu-

nu bilendir. Allah’n ‘dileseydi’ demi olmay rade etmi olduu söyle-

nemez, çünkü meiyet, yoklua taalluk eder. Allah’n zatnda ise bir

sözün meydana gelmi olmas (hudûs) mümkün deildir, çünkü Allah

yaratlmlarn mahalli olamaz ve bunun için de ‘söylemeyi irade etti
5

denilemez. in gerçei udur: Bir ey hakkndaki irade, o eyin yokluk

halinde var olurken kendisine göre meydana gelecei kadar varlktan

olumsuzlanrken veya varlk hükmünün kendisinden olumsuzlanmas

esnasnda kendisiyle nitelenecei istidada baldr.

Meiyet ile bilgi arasndaki fark ortaya çknca, her ikisinin bilen ve

irade edenin zatna ait iki nispet -veya sfatlar kabul eden kelamclara

göre- iki sfat olduu anlalmtr. Böyle bir görüü (sfatlar hakknda-

ki görü) dinleyebilmemizi kolaylatran asl hakkndaki bilgimiz olma-

sayd, Allah hakknda ortaya çkacak hayret daha güçlü olurdu. Asl,

Allah’n her peygamberi kavminin diliyle göndermi olmasdr, çünkü
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O insanlarn anlamasn irade etmitir. Peygamberin gönderildii in-

sanlarla konuurken aina olduklar kelimelerin dna çkmas müm-

kün deildir. Akll, burada bir rahatlk ve imkân bulurken müahede

ehli rahatlk bulamaz, çünkü onlar, müahede edilenin suretlerinin

deitiini görürler. Bu nedenle onlar dilciler gibi deillerdir. Ardn-

dan daha üstün bir snf gelir ve öyle der: ‘Biz, ilahi hitap dili konu-

anlarn aina olduklar anlama tabi olduu gibi müahedenin de inan-

ca bal olduunu örendik.’ Böylece i onlar adna kolaylar: Her

dilde (hitabn) anladklar Hakk bu kez her akidede görürler ve hay-

rete dümez ve doru yolu bulurlar.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ OTUZBENC BÖLÜM

'Bazen söz veririm, bazen kulumun eliyle yerine getiri-

rim, bazen getirmem, yerine getirmediimde vefaszlk

kuluma nispet edilir, itiraz etme çünkü ben oradaym'

Münazelesinin Bilinmesi

Vaat ettik ve korkuttuk: korkutmamza gelirsek

Brak bir yana onu, vaadimiz ise uygulanacak

Çünkü kerimim Ben, kimdir kerim?

Daha önce söylemitik onufakat takdir uygulanr

Doruluu nedeniyle tehdidini uygularsa

Rahmeti onun önüne geçer kar koyar
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Onu uygulamaktan kendini engeller

Çünkü rahmet O’ndan ortaya çkmakta

Sadece daraltan kii (Mutezilî) cezann infazn görür

Söylediimizi bilmeyen Hakk hiç bilemez

Allah öyle der:
c

Allah iyilik yapanlarn ücretin zayi etmez.
,m Bu

durum vaatlerle ilgilidir. Tehditte ise
‘

Dilediini balar, dilediine azap

edcr.,m

Bilmelisin ki bu münazele, ‘Rahmetim gazabma galip gelir’ ifade-

siyle ilgilidir. Bu ifade
*
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz

,m
ayetine

dayanr. Kul bir vaatte bulunup Allah kulun vaadini bozmay irade

ettiinde, kulun o sözlemeyi bozmay istemesini irade eder. Kulun

iradesini önceleyen ilahi irade olmasayd, yaratlmn bir eyi dilemesi

mümkün olmazd. Böylece kul, iradesini yaratan Allah’m iradesiyle

sözlemeyi bozmay ve vaadini yerine getirmemeyi diler. Bu durum

iirde ‘Bazen yerine getirmem, itiraz etmemelisin!’ eklinde ifade edil-

mitir. Yani kul Hakkn iradesi nedeniyle seçiminde mecburdur. Fakat

bu münazele sahibi birinden böyle bir halin gerçekletiini gördüün-

de, eriatn o konudaki hitabna bakmaldr. Sözü bozmann ve vaadi

yerine getirmemenin kendinden ortaya çkt kimse eriat tarafndan

knanmsa, Allah’m knad gibi onu knamaldr. Bu durumda insan

sadece bir aktarcdr. Nefsini amaçlarla onu knamaz. te edep bu

demektir. Bu durum iyiliklerle ilgilidir. Nitekim suç ileyen birisine

cezalar Hakkn emri nedeniyle verilir (burada cezay uygulayanda

nefsini bir amaç yoktur). Bu nedenle kul bir dini cezay belirleme

hakkna sahip olmad gibi böyle bir kanun da ortaya koyamaz.

Sözler tehditle ilgili olabilir ve bu esnada meru bir ceza bulun-

makszn kii muhayyer braklm olabilir. Böyle bir durumda Allah

katnda tehdidi uygulamamann uygulamaktan üstün olduunu bilirse,

onu uygulamamak ve böyle bir sözü bozmak gerekir. Bu durum ‘Bir

yemin edip ondan daha hayrl bir i gören kimse yeminin kefaretini

ödesin ve hayrl olan ii yapsn’ hadisinde belirtilmitir. Allah
c

çiniz-
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den faziletli ve servet sahibi kimseler ... mallarndan veremeyeceklerine

yemin etmesinler
’ 133 buyurmutur. air öyle der:

Ben vaat ederim, tehdit ederim

Vaadimi yerine getiririm ama tehdidimden vazgeçerim

Yemini bozmann cezas kefarettir, çünkü insana güzel ahlak em-

redilmitir ve iyilii terke yemin kötü ahlakn bir parçasdr. Bu neden-

le insan kefaretle cezalandrlr. Bize göre bu ceza, fakihlerin genelinin

anlad tarzda deildir -çünkü Allah bize kendisiyle baktmz bir göz

vermitir.- Bize göre kefaretin durumu udur: Allah’n kötülük yapan

kötülüüne göre cezalandrmakla onu balamak arasnda bizi mu-

hayyer brakt bir kiiyi düünelim. Bize kar kötülük yapan insan,

bize kendisine muhtaç olduumuz âhiret hayrn kazandrm demek-

tir. Öyle ki Allah bizim ile o kötülük vesilesiyle ortaya çkan hayr

arasndaki perdeyi kaldrp onu gözlerimizle görebilseydik, bize kötü-

lük yapan insandan daha çok kimsenin bize iyilik yapmadn söyler-

dik. Bize göre onun cezas mahrumiyet olmaz, onu affeder, cezalan-

drmaz, nefislerimizin ho görecei üzere sahip olduumuz hayrlardan

kendisine verirdik. Çiinkii ne biz ne de dünya hayatndaki herhangi bir

yaratlm, (âhirette kendisine kazandrd hayr gördükten sonra)

kendisine kötülük yapan insana verilecek iyilie sahibiz. Ayn zamanda

insan, dünyada kendisine iyilikte bulunandan böyle bir hayr göremez.

Buna inanan ve böyle düünen bir insan, muhayyer brakldnda

kötülük yapm birine kötülükle nasl karlk verir ki? Kötülük edilen

kii yemin eder ve sonra ettii yeminüden dönerse, kötülük yapana

hakkn vermemi olur. Kötülük yapan insan (âhirette böyle bir hayrn

ortaya çkmasn) amaçlamam olsa bile, iman onu temin eder. Bu

yönüyle kötülük yapan insan mürik ise Müslüman; mümin ie tövbe-

kar olmas veya durumunu düzeltmesi için dua ermek gerekir. Kötülük

yapana sabretmek ve onu cezalandrmakla ilgili âhiret hayatndaki

hayr ve iyilii bildiren haberler bulunmasayd bile, insanlar arasnda

geleneksel olarak yerleik uygulama yeterli olurdu. Bu uygulama suç-

luyu affetme ve balamadr, çünkü balama güzel ahlakn bir parça-
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sidir. Suçlu bana kar hata yapmasayd, ben o güzel ahlakla nitelen-

meyecek ve o güzel ahlak benden ortaya çkmayacakt. Onu cezalan-

drm olsaydm, onun hakknda bu nitelikler benden dümü olacakt.

Bu durumda ben cezalandrma nedeniyle övülmekten daha çok knan-

maya yakn olacaktm. Hâlbuki eriat balamak ve affetmenin karl-

nn Allah’a ait olduunu bildirmitir.

‘Bazen sözümü tutarm, bazen tutmam’ ifadesinin bir yönden vaa-

de ve tehdide, bir yönden de Allah’n kullarnda bulunan sözü tutmak

ve tutmamaya da döndüünü örenmi oldun. Çünkü onlar yaptklar

eyi Allah’n iradesiyle yaparlar. Öyleyse sözü yerine getirmek veya

getirmemek, asl itibaryla, Allah’a döner. Bu nedenle Allah ‘itiraz

etme’ demitir. Bununla birlikte Hak ‘itiraz etme’ diyerek itiraz eden

olmutur. Bu nedenle sen de itiraz etmelisin. Çünkü yetki sahibiyken

bu esnada itiraz etmek üe cezalandrlmas gereken bir kiiye haddi

uygulamak arasnda fark yoktur. Sen ona cezasn uygulamasaydn,

Allah’n emrine kar gelmi saylrdn. Kendini günahtan uzak tutmak

isteyen âlim-mümin, böyle müahede yerlerini ve mevkflar kaçrmaz.

Çünkü o kendileriyle nitelenmek için sürekli güzel ahlak aratrr, o

ahlakta ve edepte edepliler ve eminler gibi davranr. Onlar bu konuda

eriat gözetenlerdir. Bu noktada örfe göre iyi saylan baz hususlar

dine göre iyi saylmaz. Bu nedenle üstadn meru hakikat olmaldr.

Allah sana bir ey emrettiinde, emrine balan, bir ey yasakladnda

ondan uzakla; serbest braktnda ise Allah’a en sevimli gelen ve

O’nun en çok tercih edecei ii yapmalsn!

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ OTUZ ALTINCI BÖLÜM

'Sen benim yanmda olduun gibi ben de insanlarn

yannda olsaydm, bana ibadet etmezlerdi'

Münazelesinin Bilinmesi

Hemcinslerin ve bütün var olanlar

Senden benim bildiimi bilselerdi ibadet etmezlerdi bakasna

Sen onlara göründün ben görünmedim

Gayb olmasayd inkâr etmezlerdi

Seni yakn/dünya suretinle bir gruptan perdeledim

Uzag/âhireti bilselerdi ibadet etmezlerdi

isimleri bilseler, misallerle snrl kalmazlard

Beden onlar yönlendiremezdi

Onlarda bulunan haller bakalasa bile

Saylar ve ztlardan bileik deillerdir

Bütün hanlar suretimize mahsus

Kimse zatmzda inkâr edemez onu

Fakat onlar hakkmzda hata yapt

Peygambere kar duyduklar hasetle

Allah öyle der: ‘Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik .*
134 Baka

bir ayette ‘Ben yeryüzünde halife yaratacam*
13 ’

buyurur. Halifelerinden

birisine ‘Hevaya uyma
’ 136

demitir. Buradan insanlarn halifeler kar-

sndaki mertebeleri olduu gibi halifelerin birbirine kar derecelenile-

ri örenilir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah Âdem’i kendi sure-

tinde yaratmtr. Ar’a istiva etmezden önce onu yaratmamtr. Ar’a

ise Rahman istiva etmitir.’ Allah’n rahmeti Ebu Yezid el-Bestami’yi
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kuatp âlemin bu rahmete ilave bir etkisinin olmadn görünce Hak-

ka öyle hitap etmitir: ‘insanlar senden benim bildiimi bilselerdi,

sana ibadet etmezlerdi.’ Allah ise öyle der: ‘Ey Ebu Yczid! nsanlar

senin hakknda benim bildiklerimi bilselerdi, seni talarlard.’

Bilmelisin ki kullan arasnda Allah’n yerini alacak ekilde ona ha-

life olacak kiiye Allah kendi sfat ve niteliklerini giydirir. Böylece hali-

fe zahir olurken onu halife atayan batn kalr. Bu durumda halife, için-

de rahmet bulunan Arafn suru gibi olur. Çünkü halife, rahmeti gaza-

bna baskn gelen Haktr. Onun zahiri ise ön tarafndan azaptr. Azap

onun zahirinde deil, önündedir. Bunun nedeni, üzerlerine halife ol-

duu kimselerin önce onu görmesini salamaktr. Allah onun için bir

takm snrlar belirlemitir ki insanlara o snrlara göre davransn. Bu

sayede ilahi cezalara iman etmi bir mümine onlar tatbik ettiinde,

kendisini halife atayan Hak knanmad gibi o da knanmaz ve övülür.

Bu yönüyle ‘Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmitir.
113 ' Onu ancak

halifeyi (kendisini halife atayan) Allah’ tanmayan kimse knayabilir.

Aramzdan merhamet sahibi olanlarn iki rahmeti vardr: Birincisi

doal rahmettir ki, bu, mizacnn gerektirmi olduu rahmettir. Die-

ri, ilahi surette yaratlm olmak nedeniyle Allah’n ona yerletirdii

rahmettir. Bu rahmet Allah’a ait yüz rahmeti içerir. Çünkü Allah’n

isimleri saysnca -ki doksan dokuz ismi vardr- rahmeti vardr; Allah

teki sevdii için, yüzüncüyü gizlemitir. Her ilahi ismin bir rahmeti

vardr. Bununla birlikte Allah'n bir ismi de el-Muntakim’dir ve O’nun

intikamnda da rahmet bulunur. Allah izin verirse, bu hususu ilahi

isimlerin bulunaca ksmda zikredeceiz. Kullar içerisinde merhamet

sahiplerinin yüz bir rahmeti -tek olsun diye- vardr. Çünkü merhametli

insan da tektir ve teki sever, çünkü (teki seven) Allah’ sever.

Cennet dereceleri yüz tanedir ve her derecenin bir rahmeti vardr.

Cehennemin de yüz derekesi vardr ve her derekede gizli bir rahmet

bulunur. Gizli rahmet o derekedeki kimse adna belli bir süre sonra

ortaya çkar, çünkü gazap rahmete yenilmi ve onun tarafndan geçil-

mitir. Bir yerde gazap ortaya çktnda, rahmeti o mahalde kendisini

geçmi bulur. Böylece rahmet ona baskn gelir ve onu yener. Çünkü
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bir eyi uzaklatrmak, onu ortadan kaldrmaktan kolaydr. Gazabn

gazap edilendeki hükmü, bilhassa (rahmet ile) çatmann gerçekletii

zamandr, çünkü gazaba maruz kalan kii gazabn vc rahmetin (elde

etmek istedii) mahallidir. Dolaysyla o mahalle bir güçlüün ve me-

akkatin ulamas gerekir. Bu meakkat, rahmet galip gelene kadar

devam eden savata rahmet ile gazabn arasnda bulunmasndan kay-

naklanr. efaatçilerin efaati doal rahmet vastasyla gerçekleir, ken-

dilerine yerletirilmi rahmetle deil! Çünkü insana yerletirilmi ilahi

rahmete kulda bir izzet ve otorite (duygusu) elik eder. Böyle bir rah-

metten efkat meydana gelmez. Doal merhametten ise efkat meyda-

na gelir. lahi rahmete izzet elik etmeyip efkatten münezzeh olma-

sayd, Allah herhangi bir yaratlma azap etmezdi. Kulun Allah’n

yaratklarna kar içinde bulduu rahmet, konulmu rahmetin deil,

doal rahmetin hükmüdür. Çünkü konulmu rahmet, ancak Allah’n

halifelerindedir. Baknz! nsan halifenin (hükümdar) cezalandrdn,

insanlara hakszlk ve zulüm ettiini görünce, cezalandrlan masumlara

kar efkat duygusuna kaplr ve ‘hükümdarda hiç merhamet yok,

yerinde ben olsaydm, u adam balar ve kendisine zulüm yapmaz-

dm’ der. Ayn adam hükümdarlk görevine getirildiinde, efkate yol

açan doal rahmetten Allah kendisini perdeleyerek izzet ve otoritenin

elik ettii rahmeti onda yaratr. Bu kez ayn adam, efkat veya ihtiya-

cyla deil, meiyetin gereiyle irade eder, çünkü o kendini müstani

ve aziz görür. Böylece zulüm yapar ve cezalandrr, hatta o makama

gelmezden önce knam olduu hükümdardan daha çok zulüm yapar.

Bu çeliki hatrlatldnda -bilgili biri deilse- öyle der: ‘Vallahi, bil-

miyorum! Ben içimde sizin gördüünüz eyi buluyorum. imdi dav-

ranlar nedeniyle eletirdiim halifenin mazur olduunu görüyorum.’

Bir arkadam benzer hadisenin imam Nasr li-dinillah Ahmed b. Ha-

an ile babas arasnda gerçekletiini anlatmt. Nasr vezirin yannda

babasn eletirmiti. Hükümdarlk görevi verildiinde ise görevi dev-

rald babasndan ortaya çkan davranlar ondan da ortaya çkmaya

balam. Bunun üzerine vezir kendisini uyardnda öyle demi: ‘O

zaman içimde bulduum hal benden gitti! Bende sadece izini gördü-
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ünüz hal kalmtr. imdi babamn masum olduu duygusu bende

yerlemitir.’

Bu miinazelenin özü udur; Allah, Muhammedi’yi Hz. Peygam-

beri yaratt ekilde yaratr. Allah Hz. Peygamberi müminlere kar

rauf ve rahim olarak yaratm, bütün âlemlere rahmet olarak gönder-

mitir. Öyle ki, Rai, Zekvan kabilelerine bedduas bile arlklar art-

masn diye onlara dönük bir rahmetti. Taknlklar artsayd, Allah’n

rahmetinden daha çok kovulurlard. Hz. Peygamber öyle der: ‘Al-

lah’n onlar balayacan bilseydim, yetmi kereden çok tövbe eder-

dim.’ Bunu ise ‘istersen onlar için yetmi kez mafiret dile, Allah onlar

balamayacak’ ayeti üzerine söylemitir. nsanlar, Allah’n onu üze-

rinde yaratm olduu özellie göre Hz. Muhammed’den bildiini

bilselerdi, hiç kimse yükümlülüüne göre Allah’a ibadet etmez, insan-

lar bir bilgiye sahip olduklar halde arzularna uyarlard. Çünkü Allah

arzusuna uyanlar sadece bilgisizce arzularna uyduklar için cezaland-

rr. Binaenaleyh bilgisizlik mahrumiyeti, onlarda gerçeklemitir. Allah

öyle der:
‘
Aksine zalimler arzularna tabi olmulardr .

,m Baka bir ayet-

te
c

Bir bilgisi olmakszn arzusuna uyanlardan daha zalim kim vardr?'™

buyurur. Allah Hz. Davud’a *Hevaya uyma, o seni Allah’n yolundan

saptrr’ I4U
diye emreder. Hâlbuki ‘Allah'tan’ dememitir. Allah’n yolu

senin muduluunun bulunduu yer olan ‘karar yeri’ için belirledii

eriattr. Ayetin devam (hakikatleri) Allah’tan anlayanlar için ilahi

iarederin eri uhlarndandr. Allah öyle buyurur:
c

Allah yolundan

saptranlar için, hesap gününü unutmalarna kar büyük bir azap var-

dr .’
141

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.*
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DÖRT YÜZ OTUZ YEDNC BÖLÜM

'Benim eriatmdan nasibini bilen kimse benden nasi-

bini bilir, çünkü ben bir mertebede senin yarmda ol-

duum gibi sen de benim yanmdasm' Münazelesinin

Bilinmesi

Kim benimleyse ben de onurdaym

O naslsa ben de öyle, bir ekleme yok

eriat zahirdir ve gaybdr

Kullarn makamlar ona ait

Âlem ona hizmet eder

Bir art olmakszn o da hizmet eder

Ahdini yerine getiren kii

Bütün ahiden yerine getirmi demektir

Bize tenezzül etmek O’rur ii

Biz ise yükselmekteyiz

Amellerimizde yükseliriz O’na doru

O koruyan ve gören

Keif hazzna erdik biz

Bir de müahede lezzetlerine

Allah öyle der :

c

Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim .’
1*2

Bir dilen-

cinin birisinden ‘Allah rzas için’ veya ‘Allah'n senin nezdindeki hatr

için bana bir ey ver’ diye dilendiini görmütüm. Yanmda Esbecceli

Miidevver adl salih bir köle vard. Adam bir kese çkard, kesede irili

ufald gümüler vard. Adamn en küçük gümüü aradn gören köle

bana öyle dedi: ‘Adamn neyi aradn biliyor musun?’ Allah katnda-
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ki deerini ve kymetini aryor. Büyük bir parça çkartrsa, muhteme-

len lisan- halle Allah katnda deerim bu kadar deildir diyecek ve

neticede adam kesede bulduu en küçük parçay çkartarak dilenciye

uzatacak.’ Allah kendisini gayret özelliiyle nitelemi, kullarnn çou-

nun ise en deerli ve kymetli mallarm arzu ve amaçlar uruna harca-

yacaklarn bilir. Onlarn çou Allah için bir ey verirken ii yaramaz

bir eya, birkaç kuru para, yrtk bir elbise vb. eyleri verir. Yaygm

olan budur. Kyamet günü gelip Allah vermi olduu mallan kimsenin

göremeyecei bir ekilde kuluyla kendi önüne koyar. Sonra kulun

Allah’tan bakas uruna harcam olanlarn getirir ve öyle der: ‘Ey

kulum! Bunlar benim sana ihsan ettiim nimetim deil mi? Benim

hatrm uruna senden bir ey isteyene verdiklerin nerede?’ Ardndan

dilenciye vermi olduu deersiz ve basit mal gösterir. Ardndan öyle

der: Teki arzularn için harcadn mal nerede? Bu kez malnn en

deerli ksmn gösterir. Allah öyle der: ‘Benim uruma böyle deer-

siz bir mal vermekten utanmadn m? Önümde durup yaptn davra-

nlarn sana tek tek sayacam bilmiyor muydun?’ Bu sözler üzerine

kul pek utanr. Sonra Allah ona öyle der: ‘htiyacna karlk yardm

ettiin dilencinin duas nedeniyle seni baladm. Ben senin verdiini

nemalandrdm ve o kadar artt ki senin arzun için harcadn mal silip

götürmütür. Çünkü ben senin sadakan senden aldm ve onu senin

için nemalandrdm. Mal ahitlerin önüne getirtildiinde, birkaç kuru-

luk mal Uhud dandan daha büyük, Allah’tan bakas için verilmi

mal ise ‘hebaen mansur’ haline gelmitir. Allah öyle der: ‘Allah faizi

yok eder, sadakalar bereketlendirir .

’

143

Allah’ bilenler (arifler) -ki onlann küçükleri büyük, büyükleri ise

kendisinden daha büyük olmayacak kadar büyüktür- kendüerine göre

en deerli ve en deersiz olanlar olmak üzere (bütün) mallarn verir-

ler. Onlar Allah’a ait olduu kadar sahip olduklar bütün mallar da

Allah’a aittir. Baka bir ifadeyle köle ve sahip olduu her ey, Efendi’ye

aittir. Arifler Allah’n eliyle verdikleri gibi alan elin de Allah’n eli ol-

duunu görürler. Onlar verirken ve alrken (herhangi bir eyi) kendile-

rine izafe etmez, dosdoru yolda hidayet ve meru edeple hareket eder,

Hakkn karsnda O’nun onlarn kalplerinde bulunduu üzere bulu-
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nurlar. Onlar, Allah’n iar ve yasaklarn yüceltir, ahitlerin ortaya

çkt günde Allah da onlar yüceltir. Dier insanlar ise kendi merte-

belerine yerletirir. te o gün pimanlk günüdür. O gün kötülük

ileyen insann ‘keke yapmasaydm’, iyilik ileyenin ise ‘keke daha çok

yapsaydm’ diyecei pimanlk günüdür. Arif ise hiçbir ey demez,

çünkü arifin hali deimez: Dünyada hangi halde ise âhirette de o

haldedir. Yani sürekli rabbini müahede ederek sahiplik ve tasarruf

iddiasndan uzaklar. Fazla yapmad için veya tüm gücünü harca-

mad için üzülmesine yol açacak kendisine izafe ettii bir ameli yok

tur. Ariflerden bir hata ve günah zuhur ederse, bu durum kaderin

hükmüdür ve Allah -hatann ölçüsüne göre- (günah sevapla) deitire-

rek tövbelerini kabul eder; burada bir artma ve eksilme söz konusu

deildir. Çünkü arif, her nefes, kendinden çkan fiillerine karlk er’i

ve hakiki tövbeyle tövbe edendir. Meru tövbe günahlardan dönmek

demek iken hakiki tövbe Allah’n güç ve kuvvetine ilticayla güç ve

kuvvetten ‘dönmektir.
1

Binaenaleyh arif, teklif diyarnda yani dünyada

iki tövbe arasndadr. nsan Allah'n ‘dilediini yap, seni baladm’

diye hitap ettiklerinden olduunu bizzat Allah tarafndan örenmi,

olsa bile, bu durum da onu ameli nefsine izafe etmeme halinden uzak-

latrmaz. (Ancak) bu bildirmeden sonra, onun için meru tövbe söz

konusu olmaz, çünkü böyle bir arif, (yasaklamann kalkt bütün

fiillerinde) mubah, mendub ile farz ibadetler arasndadr; mekruh veya

harama onun aya girmez, çünkü eriat dünya hayatnda bu iki hük-

mü ondan dümütür. Bu konuda genel hakknda ve Bedir savaçlar

hakknda ise özel olarak Allah’tan aktarlan kutsi bir hadis vardr. Bu

hadis Bedir savaçlar hakknda unt bildirirken, umum için gerçek-

lemi olduundan kuku yoktur. Allah'n birine bu gruptan olduunu

bildirmi olmas, dünya hayatnda ona yönelik bir müjdedir. Allah

öyle der:
‘man eden ve 'takva sahibi olanlar için dünya hayatnda ve

âhirette müjde vardr. Allah’n kelimeleri deitirilemez .’
144 te bu takva

sahibi müminin halidir. Müminin durumu böyleyken, hiçbir zaman

yalan elbisesi giymemi temiz arifin hali nasldr? O kii nur içinde nur

(olarak bulunur). eriatn adabn koruyup tabiata (bedene) Allah’n
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vacip kld hakkn verip ona mertebesini armayan kii, edepli arif-

lerden birisi olduu gibi ayn zamanda sr sahibi eminlerdendir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ OTUZ SEKZNC BÖLÜM
'Benim kelamm okuyan benim perdemi görür, melek-

lerim ona iner, sustuunda yanndan ayrlrlar, bu kez

ben ona inerim' Münazelesinin Bilinmesi

Kelamm benden baka deil, o benden baka

Benzer benzerlere zttr zira

Ariflere de ki: Allah’n kelamn okuduunuzda

Vecd kaybolsun gitsin

ehadet âleminde delilim harfler

Gaybde ise manalar ki onlar haddir

Perdeleri çektim, onu göremez

Gerçekte yaknlk uzaklk

Kuran’ okuyan düünmesin

Veya bakmasn, çünkü sr ahittir

Allah, Talut'tan söz ettii ayette öyle der: ‘Peygamberleri onlara

onun mülkünün alameti size Talut’un gelmesidir. Onda rabbinizden sekinet

bulunur .’’ 145
Allah ayette zikredilen ‘sekineti’ Muhammed ümmetinde

müminlerin kalplerine indirmi, bu ve benzeri ayrcalklarla Muham-
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med ümmeti *

nsanlar için çkartlm en hayrl ümmet ’ 146
olmutur.

Allah öyle der: ‘O müminlerin kalplerine seki neti indirendir .’
147 Bu üm-

metin dnda baka bir ümmette görünür olarak gerçeklemi ey, bu

ümmette gizli ve görünmez bir ekilde gerçeklemi, ardndan ‘zevk

ehli’ onu kalplerinde bulmu, böylece ‘sekinet’ onlarn niteliklerinden

biri olmuken Muhammed ümmetinin dndaki ümmetlerde yabanc

kalmtr (ecnebi). Binaenaleyh Muhammed ümmetinin alameti kalple-

rindedir. Hz. Peygamber ‘Müftüler fetva verse bile, sen fetvay kalbine

sor’ de. Sekine Muhammed ümmetindeki müminlerin kalplerine indi-

rilmi olmakla birlikte Allah Hz. Peygambcr’in sahabesinden birine

Kuran okurken bmu göstermitir: Sahabe Kuran okurken at dep-

renmeye balam. Sahabe bam kaldrm, içinde k bulunan bir

bulut görmü. Her ayet okuduunda, bulut kendisine doru yakla-

yor, sustuunda yükseliyormu. Sahabe bu durumu anlatnca Hz.

Peygamber öyle demi: ‘Gördüün Kuran nedeniyle inen sekmedir.’

Yani sahabe sekinenin misalini kendi dnda gözleriyle görmü, Hak

kalbinde bulunann suretini gördüü bir ayna olmutur. Kuran. Al-

lah’n zikridir ve
‘

Allah’ zikretmekle kalpler mutmain olur .’
148 Nitekim

Allah yüce kitabnda böyle buyurmutur. Bu yönüyle itminan, Ku-

ran’n müminlerin kalplerine indirdii sekinedir. Binaenaleyh

srailoullarnn ayetleri (sekinet alametleri) açk ve zahir iken bizimki-

ler kalplerimizde kalmtr. Bu fark Muhammedi vârisler ile dier nebi-

ler arasndaki farktr. (Muhammed ümmetinden velilerden) dier nebi-

lerin vârisleri göstermi olduklar harikulade olaylarla umum tarafn-

dan tannrlarken Hz. Muhammed’in vârisleri (olan veliler) genel nez-

dinde meçhul, seçkinler arasnda tannan kimselerdir. Çünkü Muham-

medi vârisin harikuladesi (keramet) kalbindeki bilgidir. O her nefes

rabbi hakknda yeni bir hal ve zevk bilgisi kazanr ve bu i böyle sürer.

Cüneyd-i Badadî bir mecliste tçvhid hakknda sorulmu bir soruya

zamann dakikalarnn deimesiyle farkl cevaplar vererek bu meseleye

dikkat çekmitir. Nitekim Kteyrî, Risaie’sinin balangcnda bu görü-

leri zikretmitir. Muhammedînin rabbi hakkmdaki bilgisi arttkça,

Allah’a yaknl artar. Onlar mukarrebûn, yani Allah’a yakn kimseler-

dir. Görünür halleri ise âdet üzere ortaya çkar. Bu nedenle tanrlar-
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tannmazlar (baz kimselerce tannr genel tarafndan bilinmezler).

Onlar, ümmete nasihat etmek üzere, Allah’n kendilerine vermi oldu-

u kendisine dair marifeti getirirler. Sradan insanlar bu bilginin dee-

rini bilmezler, çünkü onlar böyle bilgileri ekilci âlimlerden tanmlar-

dr. Onlar delil yoluyla Allah’ bilmekten söz ettiklerinde, delil bilgisiy-

le zevk bilgisini ayrt edemezler. ekilci âlimler genellikle onlar tekfir

ederlerken ayn bilgi Kuran’da veya kutsi hadiste veya baka bir hadiste

aktarldnda, Hz. Peygamber adna onu kabul ederler. Bu körlüün

ne kadar büyük bir körlük olduuna baknz!

Hz. Peygamber Allah tarafndan elçi olarak gönderilmemi olsay-

d, önceki nebilerdeki gibi insanlarn görecei bir mucize kendisinden

ortaya çkmayacakt. Hz. Peygamberden ortaya çkp aktarlan muci-

zeler, Allah’n ümmete dönük efkatinden kaynakland kadar ayn

zamanda kendisini ve getirdii vahyi yalanlayanlara kar susturucu

delil ortaya koyma maksad tar. Baknz! Allah peygamberini bilmi

olduu bir makama nasl yolculuk ettirtmitir? Kuran- Kerim ve sahih

rivayeder hadiseyi anlatr. Peygamber o gecenin sabahnda insanlarn

yanna çktnda, isra yolculuunda Rabbiyle arasnda gerçekleen

hadiseleri anlatm, sahabenin bir ksm duyduklarn inkâr etmiti.

Çünkü onlar peygamberin üzerinde yolculuun izini vc kalntsn

görmemiler, aksine Allah onlarn (iman) yükümlülüünü artrmtr.

Hâlbuki Hz. Musa Rabbinin katndan geldiinde Allah iddiasndaki

doruluun anlalmasn salayacak bir nuru yüzüne giydirmiti. Hz.

Musa’y kim görse, nurunun iddetinden kör oluyor, bu nedenle Hz.

Musa yüzüne bir örtü örtüyor, bu sayede ona bakanlar kendisini gör-

düklerinde bir skntya maruz kalmyorlard. eyhimiz Maripli Ebu

Ya’zî (merepte) Hz. Musa’nn vârisiydi. Allah ona böyle bir kerameti

vermiti. Yüzünü gören herkes kör olur, sonra da eyhin üzerinde

bulunan bir elbiseyi yüzüne sürer, Allah da onun görme gücünü tekrar

kendisine verirdi. Onu görüp kör olanlardan biri de kendisini ziyaret

eden eyhimiz Ebu Medyen’di. Ardndan Ebu Ya’zî’nin üzerindeki

elbiseyi gözlerine sürmü, Allah da onun görme gücünü kendisine

vermiti. eyhin kerametleri Marip’tc mehurdur. Benim zamanmda

hayattayd, fakat meguliyederim nedeniyle kendisini görememitim.
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Muhammedi veliler arasndan bilgide, halde ve Hakka yaknlkta Ebu

Ya’zî’den daha büyük veliler de vardr. Ne onlar Ebu Ya’zî’yi ne de

Ebu Ya’zî onlar tanr.

Allah bir insann alametini kalbine yerletirip o kii de kurbiyette

Rabbinden gelen bir delile sahip olursa, hiç kukusuz, ellerini her çeit •

hayrla doldurmu, Allah onu seçmi, kendisine ayrm, kendisine

dönük gayreti nedeniyle perdeleyici bir özellii ona giydirmitir. Artk

dünyada gözler onun halini göremez. Böyle insanlar gizlenmi ve halk-

tan uzaklam velilerdir. Onlar Hak ile tahakkuk ettikleri için, eriat

getiren peygamber olmadklar halde, kendisi de gizli olan Hak onlar

kyamet gününe kadar perdelemi ve saklamtr. Allah kyamette kul-

larna görünecei bir yerde onlar da izhar eder. Söz konusu yerde

Allah seçkinlere ve kullarnn geneline bizzat gözükür.

Allah’a yaknlkta Muhammedi’nin deeri rabbinin kelamn okur-

kenki makamyla ortaya çkar ve bilinir. Bu makam onun okuduu

ayeder karsndaki sakinliidir (sükûnet) . Bu sakinlik ise okuduu

ayetlerin manalarn bilmesi ve muttali olmasndan kaynaklanr. Tilavet

esnasnda (Allah’n) katnda bulunan eyleri hatrlar, kendisini ranr.

Allah Ruhu’l-kuds vastasyla kelamnn nesir ve nazmn ona iittir ki,

ilahi vahyin dnda, ‘iir’ denilen nazmda eytann esintilerinden ko-

runsun. Bir rivayette Haan b. Sabit’in Kureylileri hicvetmek istedi-

inde Hz. Peygamberden himmet talep ettii, buna mukabil peygam-

berin ona öyle dedii aktarlr: ‘Haan! Sen söyle, çünkü Ruhu’l-kuds

peygamberin iffetini savunduun sürece seni destekleyecek!’ Dolaysy-

la eytana ona ulama imkân brakmamtr. Peygamberi savunan

birinin durumu böyleyse, Allah’tan ve Allah vastasyla konuann hali

nasl olabilir? Böyle biri rabbinin sözünü söylerken O’ndan aktaran

haline gelir Sahih bir rivayette Allah’n kulunun diliyle öyle dedii

rivayet edilir: ‘Allah namazda kendine hamd edeni duymutur.’ Hâl-

buki oradakiler namaz klann sesini duymulard. Hamdi söyleyenin

sözünü Allah -namaz lalana deil- kendine nispet etmitir.
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Ey samimi dost! Bu sözün anlamn örenirsen, Allah’n izniyle,

mutlu olursun!

Benim sözüm benden baka deil ve benden baka

Dedik ya: Attn ama sen atmadn

Ey nefsim! Nefisler talep ettiinde

Gel sözüne balanmak üzere

Cimri olma, cimrilik bir kötülük

Yükseleceksen ancak vermekle yükselirsin

Hak ol, yalan peinden koma

Kuran’n kendisi ol, okurken kitab

Çünkü Allah kulun sesini duymaz

Kendisine herhangi bir sesle nida ederken

Hak ile okursa ‘kulum’ der

Onun görülen hali ölüdür

Çünkü Ilak onu diri görmez

Bu nedenle diriler üzerine ‘ölüler’ diye yazdlar

Kuran- Kerim’in (harfleri demek olan) zahirini ve batndaki hik-

metini tasdik etmekle okuma nedeniyle sükûnet bulan, okuyucu ve

sekinct sahibidir. Fakat Kuran- Kerim’i okuyup zahirde sükûnet bulsa

bile batnda bulmayan -ki batndaki sükûnet okunan ayetten varla

yaylan manann anlalmasdr-, ayetin anlamn özellikle zahirî ma-

nayla snrlamamaldr. Kuran- Kerim’i böyle okuyan, sekinet sahibi

olmad gibi Muhammed ümmetinden olsa bile Muhammedi vâris

veya mümin deildir. Kuran- Kerim’i okurken batnda sükûnet bulsa

(anlam kavrasa) ve zahirde sükûnet bulmayp meru snrlar ihlal etse,

böyle biri varis ve Muhammedi olmad gibi mümin de deildir ve

Allah’tan en uzak insandr. Çünkü Ruhu’l-kuds’un ilk olarak kovaca
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kimse o olduu gibi o da Ruhu’l-kuds’ten uzaktr. Hz. Peygamber

kyamet günü böyle biri hakknda Rabbine ‘yazk, yazk ona1

diyecek-

tir. Allah o gün onu mutlu etmez, kendisine yardm etmez. Kyamet

günü onun yaayabilecei en büyük üzüntü, Kuran- Kerim’i okurken

zahirde ve batnda sükûnet bulann (ulat makam) görmekle kapla-

ca üzüntüdür. Ayn ayet nedeniyle batnda sükûnet bulan insan mut-

lu olurken kendisinin bedbaht olduunu görür. Onun bedbahtlnn

sebebi, (okuduu ayet nedeniyle) zahirdeki sükûnetin olmaydr.

Böylece ona imandan mahrum kald için, pek çok hayr kaçrm
olur. Böyle bir insan eve kapsndan deil, ardndan giren kiidir. Allah

bizi ve sizi okuyup sükûnet bulanlardan etsin. Tilavette tekinde ise

ayetlere göre sabit kalr ve temkin haline geçer. Bu hal ihsan edecek ve

buna gücü yetecek kimse Allah’tr.

1
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

DÖRT YÜZ OTUZ DOKUZUNCU
BÖLÜM

*

'içimizden seçkinler adna nebevi vârislik yoluyla ger-

çekleen ikinci kab- kavseyn' Münazelesinin Bilinmesi

Kab- kavseyn bizim için bizden ünce

Kab- kavseyn isra yolculuuna çkana ait

Ben sadece hizmetçi bir vâris

Verasetle ona ulatk ona, dikkat eti
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Helal de haram da belli

Bir karklkyok arada

Kuku kimde var bilir misin:

‘Yolculua çkartan benim ve ben O deilim' diyende

Bilir ki vâristir o

Bunu bilen sadece uyarlm olandr

Aah öyle der: ‘Zikirden önce Zebur'a yeryüzüne salih kullarmzn

vâris olacan yazdk.’
1 ** Hz. Peygamber ‘Alimler nebilerin vârisleridir’

der. Baka bir hadiste Hz. Peygamber peygamberlerin altn veya gü-

mü miras brakmayacaklarn, sadece bilgiyi miras brakacaklarn

söylemitir. Anlam itibaryla vâris, mirasçsnn topladklarn kullanan

kimse demektir. Peygamber varisliinde vâris olunann bilgisinde ek-

siklik meydana gelmez. Baka bir ifadeyle vârislik nedeniyle kendi

bilgisinde eksiklik meydana gelmez ve bu özelliiyle bilgi varislii altn

ve gümü varisliinden farkldr. Allah yeryüzüne ve onun üzerindeki-

lere kendilerinden edinmi olduu bilginin taalluku itibariyle vâris

olur. Hakkn kullarna vâris olmas budur ve bu durum 'Sizi snayaca-

z, ta ki, örenelim ’150 ayetinde belirtilir. Allah kendilerini snad
ilerle kullarn istihdam ederek onlarn arasndan mücahitleri ve sab-

redenleri örenir. Ayrca Allah onlarn haberlerini örenir. Allah hak-

knda bu türün dnda kalan bilgiler, vârislik ilmi deil, sadece bilgi-

dir. Böylece anlam bakmndan vârisler, kendisinden bilgi tevarüs et-

tikleri kimse için kullanlmlardr. Onlar, bu bilgiyi balangçta ‘kesb’

(kazanma) yoluyla ve yükümlülük hükmüyle Allah’tan elde etmilerdir.

Ümmetin âlimlerinden olan vârisler, bütün bu hususlarda O’na vâris-

tirler.

Onlarn Allah’tan tevarüs ettikleri bir husus da kab- kavseyn (ya-

yn iki ucu) yaknldr. Bu yaknlk bizim balkta ‘ikinci’ dediimiz

eydir. Yani kendisine bu kadar yaklaan veliler için Muhammedi ya-

knlktan olan yaknl kastediyorum. Bu konuda birinci olan kab-

kavseyn sahibine, yani peygambere ait iken, ikinci peygamberin vârisi-
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ne aittir; bu da birincinin ayndr. Onu ikinci saymamzn nedeni, Hz.

Peygamber kendisine ulatktan sonra vâris için gerçeklemesidir. Ba-

ka bir ifadeyle vâris, söz konusu yaknla peygamber araclyla ula-

r. Tevarüs edilen bu bilgi, tpk nazarî bilgi gibi kuku kabul etmeye-

cek bilgidir. Bu nedenle Ebu’l-Meali ‘nazaridan söz ederken ‘nazar’

etmenin ardndan bilginin zorunlu bir ekilde gerçekleeceine dikkat

çekmitir. Nazar, yani teorik düüncenin neticesinde gerçekleen bilgi

zorunlu olarak teorik
.
düüncenin neticesi olsayd, zorunlu bilginin

kabul etmedii gibi o da daha sonra kukuyu kabul etmezdi. Kelamc

lar nvamü’l-Harameyn’in kastetmedii bir manay onun sözünden

çkartmaya çalm, mam ise bizim söylediimiz ekilde nazarî (teo-

rik) bilgiyi Allah’n eyay -kendileri nedeniyle deil- vesileleriyle mey-

dana getirdii sebeplerden birisi kldn düünmütür. Nazarî düün-

ce delile hakkn verdiinde, Allah onda zorunlu bilgiyi meydana geti-

rir. bu kadardr ve kuku kabul etmeyen zorunlu bilgiye dayanmak

bu demektir. Allah bir kii için zorunlu bilgi yaratmamsa, böyle bir

alim bilgisine kuku girebilen kiidir. Kuku girdiinde, bilgisinin

zorunlu bilgi olmadn anlar. Bu nedenle nazarî düüncenin ardndan

bildii eye deil, sadece deliline kuku girer. Sonra, alimin delilin

kazandrd bilgiden vazgeçmesi veya tereddütte kalmas, bilgisinin

zorunlu bilgi olmasn ortadan kaldrr. Binaenaleyh vâris Rabbine dair

bilgisinde miras yoluyla aldklaryla dorudan aldn ayrt etmelidir.

nsann kendi düüncesine göre deil, ayet ve hadisle belirlenmi bir

ameli yapp amelin ardndan meydana gelen Allah hakkndaki bilgi,

tevarüs edilen bilgidir.

Kendisine göre amel edilen nas ise ya Hz. Peygamberden önceki

bir peygamberin eriatndandr veya -önceki bir peygamberin getirmi

olduu ve Hz. Peygamberim ümmeti adna onaylad eriat dcil-

bizzat kendine mahsus eriatn bir parçasdr. Hz. Peygamberim önceki

eriadardan kendi ümmeti için onaylad bir amele varis olan insan, o

amelin eriatna dayand peygamberin -veya peygamberlerin- varisi

olduu kadar
,
ayn zamanda Hz. Peygamberim varisidir. Böyle bir

varis, bir nebiden ötekine geçmek üzere, müteselsil varistir. Bu kii

Allah’n Hz. Peygamber’e tahsis ettii hususlara varis ise baka bir
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peygambere nispet edilmeden, dorudan Hz. Peygamber’in varisidir.

Bu sayede Muhammed ümmetinin varisi, önceki peygamberlerin âlim-

lerinden farkllaarak bu bilgiyle birlikte Muhammedi varis, (bir yan-

dan) nebilerin saflarnda vc (öte yandan) Hz. Peygamber’in ardnda

haredilir. iki yerde haredilir dedik, çünkü âhiret yaratl, baz hü-

kümlerinde berzahtaki yaratla benzer. Bir kii kendini ayn anda pek

çok surette ve mekânda görür; müteselsil varis ise kendini Hz. Mu-

hammed’n ve amelin eriat olduu bütün peygamberlerin ardnda

görür. O peygamberler yüz bin bile olsa, hiç kukusuz, varis kendisini

onlarn saysnca mekânlarda ve sureüerde görür. Ayn zamanda her

surette kendisinin kendisi olduunu, baka biri olmadn bilir. O
kendisi bir iken her suretin ayndr. Kyamet günü böyle olacaktr.

nsanlar Hz. Peygamber1

! kyamet mekânlarnda arayacak, herkes ken-

di arad yönden onu her mekânda bulacaktr. Bir kii Hz. Peygambe-

ri kendi arad yerde bulurken baka biri talebinin gerektirdii baka

bir yerde bulacak. Hz. Peygamberi her hangi bir yerde bulamayan,

talebinin gerektirdii yerin dnda baka bir yerde arad için bula-

mamtr. Hz, Peygamber’i halinin vecdini bilmemeyi gerektirdii bir

yerde ararsa -bilgisizlik her nerede ortaya çkarsa çksn- onun sebebi

zikrettiimiz durumdur -ki böyle bir durum vaki deildir. Allah en

iyiyi bilendir!

Sonra konumuza dönüp öyle deriz: Kulun yerine getirdii amel,

meru bir nassa dayanmakszn ümmetin alimlerinden bir müçtehidi

taklit ederek yerine getirdii bir amel olabilir. Söz konusu müçtehit

verdii hükmü teviliyle ve nazarî düüncesiyle vermi, bu kii de -nas

olmakszn- verilen hükümde müçtehide uymutur. Böyle bir insan

kyamet günü müçtehidin varisi ve onun tabisi olduu gibi Hz. Pey-

gamber’in de tabisi olacaktr. Çünkü içtihada elde edilen hüküm, daha

önce söylendii üzere, gerçekte Hz. Peygamber’in eriatnn parçasdr.

Bir insan nassa dayanarak veya müçtehidi taklit ederek deil, nazarî

düüncesi, anlay ve içtihadna göre amel ederse, o konuda varis sa-

ylmaz. Fakat o konuda doru hüküm vermise, varis olabilir. çtiha-

dnda yanlmsa, varis olmad kadar bu nitelikteki insanlarla birlikte

-ki onlara mahsus bir saf vardr- haredilir. Sonra onlar, verdikleri
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hiikmiin daha önce eriat getirmi birinin eriatna uygn olup olmay-

na göre kyamet mekânlarnda yerleirler. Böylece (tesadüfen) varisi

olduklar nebinin ardnda onlarn suretleri meydana gelir. Bununla

birlikte hepsi birden Hz. Muhammed’in ardnda bulunur, Onlarn Hz.

Peygamberin ve dier peygamberlerin arkalarndaki mertebeleri, amel-

le ortaya çkan bilginin farkllyla birlikte deiir. Bir insan genel

itibaryla bilgisiyle bütün resul, nebi ve müçtehitlerden ayrlrsa, o kii

Kuss b. Saide misalinde olduu gibi bir ümmet olarak haredilir. Hz.

Peygamber Saide’nin tek bana bir ümmet olarak diriltileceim bil-

dirmitir. Bununla birlikte o da mutlaka Hz. Peygamber’in ardnda

bulunacaktr. Bunun nedeni Hz. Peygamber’in ona düüncesinin mal-

zemesini vermi olmasdr. O da bu malzemeyi hüküm verdii hadise

hakknda akima gelmemi yeni bir düünceye ulaabilmi, fakat Hz.

Peygamber’in verdii hükme aykr bir hükme ulamtr. Buna muka-

bil isabet edenin hali farkldr.

Bu münazeleyi iyice örenmelisin, çünkü bu bilinmeyen bir bahis-

tir. Allah ehli içerisinde ona ulaanlar pek azdr. Çünkü o kymetli bir

bilgiden, bilinmeyen bir zevkten söz eder ve kukular ortadan kaldrr.

Bu münazele sahibinden daha çok kyamet günündeki mekânlar ve

orada bulunan suretleri bilen veya o konuda delile sahip kimse yoktur.

Bu münazele ve bilgileri ise vehbî yolla gerçekleebilir.

4

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .*
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DÖRT YÜZ KIRKINCI BÖLÜM

'Beni görmekle kalbi güçlenenin rüknü güçlenmitir'

Münazelesinin Bilinmesi

Güçlü kimdir: Sürekli beni müahede eden

Se’nlerimde: Hakta bir güçlük yok

Söylediim hakikatler hakknda benimle inatlaan

Dereceler üzerinde yükselmeli ve görmeli

Onu görseydi düüncesini feda ederdi

Nefislerle ve ruhlarla

Gözler üzerinde perdeler var

Onlar genilikteki Mele-i ala’da darlk içindeler

Ben hastaym, kalbim hasta, umutsuzum

Bir güzelin naz urunda hasta oldum

Ben üst üsteylm karanlklardaym

Büyük ve karanlk dalgalarnda boulmuum

nsanlar denizin kenarnda nimette

Sahil Bu denizin sahilleri nerede ki?

Allah peygamberi Lût’n kavmine öyle dediini bildirir: ‘Keke

gücüm olsayd veya güçlü bir dayanaa dayansaydm.

,s Hz. Peygamber

sahih bir rivayette öyle der: ‘Allah kardeim Lût’a merhamet etsin! O
güçlü bir dayanaa dayanyordu.’ Kastedilen kabile gücüdür.

Bilmelisin ki güçlülerin en güçlüsü, Hakkn güçleri olduu kimse-

dir. Bu nitelikten kaynaklanan güce ramen yine de ezeli kaderin tak-

dir ettii gerçekleir. Ezeli kitapta bilinen yazlm, bilgi ise malumun



134 Fütûhât- Mekkiyye 15

kendinde bulunduu duruma balanm ve ‘Allah’n kelimelerinde bir

deiiklik yoktur .’
152 Veya ‘Allah’n katnda söz deimez’, ‘Allah kulla-

rna zalim deildir.’ Hz. Lût’un
‘Keke gücüm olsayd

’153
ifadesiyle et-

kin/fail himmet kastedilir. Hak bir insann güçleri olmusa, onun fiilini

yerine getirebilecek baka bir himmet yoktur. Fakat i, daha önce de

söylediimiz üzere, kitabn takdirine kalmur. Binaenaleyh sadece iin

kendinde olduu durum gerçekleir. Burada ‘veya’ ona sadece imkân

vermitir. Hz. Lût kuvvet derken getirdii vahyi ümmetine izhar,

‘güçlü dayanak’ derken vahyin toplum içinde salam bir ekilde yayl-

mad takdirde onlarn etkilerinden kendini korumay kastetmi olabi-

lir. Bu nedenle Hz. Lût iki durumu zikretmitir; güç ve snma. Pey-

gamberler Allah’ en iyi bilen insanlardr ve dolaysyla sadece O’na

snrlar. Bu durum Hz. Peygamberin ‘Allah kardeim Lût’a merha-

met etsin! O güçlü bir dayanaa dayanyordu’ hadisinde ima edilir.

Yani Lût Peygamber diledii her eyi yapabilen Allah’a snmaktayd.

O’nun iradesinde (iki eyden birini seçmek anlamnda) ihtiyar bulun-

mad gibi bilgisinden dönmesi de mümkün deildir. Binaenaleyh

Hz. Lût kendinde deimenin bulunmad birine iltica etmiti.

Cebir ne ki! Kesin bir olgudan gayr

Ne serbestlik ne deime var

Korkma! Gerçek duyduun gibi

Ona uymasan bile kaçmak faydasz

Allah’n bilgisi halimin ta kendisi

Hangi haldeysem yazarken yazdrrm O’na ben

Sen sözü ve bilgiyi önceledin

Büyük kurtulua veya azaba götüreni

Binaenaleyh senin kendi rüknünden daha güçlü rükün yoktur ve o

sana fayda vermemitir. Burada senin en güçlü rükün olduunu söyle-

dik. Bunun nedeni, hakkndaki kazann (hüküm) ellerinle kazandgm
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eye göre gerçeklemi olmasdr. Baka bir ifadeyle kaza, senin kudre-

tinin verdii eydir. Burada fiili sana izafe etmitir. Bu durum, daha

önce ifade ettiimiz üzere, Allah’m senden ancak senin kendinde bu-

lunduun durumu bilmi olmasndan kaynaklanr. Öyleyse kendi ga-

yene göre rüknün zayf kaldnda, sadece kendini knamalsn, çünkü

kendisiyle hüküm verilen hak, her zaman hükme konu olan eyin ken-

diliinde bulunduu duruma baldr. Kendine kar suç ileyen bizzat

hükme konu olandr, yoksa onun hakknda hüküm veren deildir!

Hakkn senin ile asl arama çekmi olduu perdeler nedeniyle rükün-

ler çoalmtr. Allah varlk iini (emir) adeta bir ev gibi dört rükün

üzere kurmutur: Bilgi rüknü, söz rüknü, meiyet rüknü ve asl rükün!

Söz rüknü ‘Bu kitabimizdir, size hakk söyler
" 54

ayetinde zikredilir. Asl

rükün ise sensin ve o evin birinci rüknüdür. Dier üç rükün, tabi rü-

künlerdir. Bu itibarla insanlarn bir ksm kendi hallerinde Allah’n

onun hakkndaki bilgisine dayanrken bir ksm mqiyetine, bir ksm
kendi hakknda yazd kadere dayanr. Zevk sahibi ise bütün zikrettik-

lerimizi görüp kendi nefsiyle kalarak ‘Ben her eyin kendine döndüü
rükünüm’ diyebilendir. O evin bina edilmi ilk rüknüdür. Fakat onun

sahibi az bulunur, çünkü sahih olan azdr (azîz). Hepsi onlara göre

maluldür. Bana göre ise âlem illet ve malulün kendisidir. Burada baz

kelamclarn ileri sürdüü üzere Hakkn âlemin illeti olduunu söyle-

miyorum, çünkü böyle bir görü gerçei bilmemek demektir. Bunu

ileri süren insan varl bilmedii gibi var olann kim olduunu da

bilmeyen biridir. Sen kendi illetin nedeniyle malul olansn! Allah ise

senin yaratcmdr. Bunu anla ve seni senin için deil, kendisi için ya-

ratm olan tan! Allah -senin için deü- kendisi için çalmtr. Sen

zatn nedeniyle amaçlanm deilsin. Allah öyle buyurur:
*
Cinleri ve

insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm." 55 Burada Allah hem zuhur

eden ve görünenleri -ki onlar insanlardr- hem de gizli kalanlar da

zikretmitir -onlar cin denilenlerdir.- Bu habere bakp bu yönlerle

mutlu olduunda, dolayl olarak mutlu olmu saylrsn. Nimetler

senin üzerinde ortaya çktnda, onlar senin hakknda imkân dilinin

onaylam olduunu bilmelisin. Dilersen dinle ve sus, dilersen senden

duyulan bir söz söyle! Burada sadece O’nun söylemi olduunu söyle-
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yebilirsin. Delil sahibi olmak istersen O’nun sözüyle delil getirir! Say-

gl davranmak istersen vc susarsan, O senin susup içiide sakladn

bilir. Bilhassa ahitlikte olmak üzere, her dorunun söylenmesi ve

yaylmas gerekmez. Hasm güçlü olduu kadar hakim de Allah’tr.

Allah peygamberin (Rabbim! Hak ile hüküm ver ayetinde) kendisin-

den talep ettii üzere hak ile hüküm verendir. Ayette peygambere

atfla ‘De ki, rabbim! Hak ile hüküm ver, bizim rabbimiz rahmandr, o

onlarn nitelemelerine kar yardm istediimizdir
’ 156

buyurulur. Allah

Rahman olmasayd, kul ‘Rabbim! Hak ile hüküm ver’ demeye cüret

edemezdi. Allah ancak hak ile hüküm verebilir, çünkü herhangi bir

varlk hakkndaki hükmünde bilgisini amaz. Allah o bilgiyi ezelde söz

konusu varlktan alm, bilginin hükmü ise ebediyete kadar ortaya

çkar.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.'

DÖRT YÜZ KIRKBRNC BÖLÜM

'Ariflerin kalp gözleri -bana deil- benim yanmda
olana bakarlar' Münazelesinin Bilinmesi

Senin yannda olan benim yanmda olsayd bakar myd!

Ariflerin kalp gözleri, senden gayrsna

Cem’ gözüyle bakarsan bizi görürsün

Baka bir gözle bakarsan, heva ve hevestir

Yaratan’da baka varlk sahibi yok

Orada olmayan burada olmaz ki
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Fark ve cem halinde her ey O’nun ayn

Benim oluum böyle olmasayd durum öyle olmazd

Allah arifler hakknda öyle der:
*Peygambere indirileni duydukla-

rnda gözlerinin arif olduklar hakikat nedeniyle yala dolduunu görür-

sün .’
s7

Burada ‘bildikleri’ dememitir. ‘Rabbimiz iman ettik derler, bizi

ahit olanlarla birlikte yaz'
1™

Burada ‘iman ettik’ yerine ‘bildik’ deme-

milerdir.
‘

Niçin Allah'a iman etmiyoruz ki?159 Burada da bilmek kelime-

si kullanlmamtr. ‘Bize haktan gelene de... ve istiyoruz .’
100

Burada

tahakkuk ifadesini kullanmamtr. ‘
Rabbimizin bizi salihlere katmas-

n. .

’161 Bu ise dördüncü derecedir.
c
Allah onlara söyledikleri eye karlk

vermitir .’
162

Hâlbuki Allah bildiklerine kar dememitir, . . ahlarn-

dan nehirler akan cennetler... Orada kalacaklardr. Bu iyilik yapanlarn

karldr .’
163

Cenneder Allah katindadr ve bu nedenle iirde ‘ariflerin

gözleri benim yanmda olan eylere bakar’ denilmitir. Allah baka bir

grup hakknda öyle der:
‘
Yüzler vardr, o gün aydnlk, rablerine bakar-

lar .’
164

Burada ‘ila (-e)’ edat nimetin çoulu anlamnda isim deil (a'lâ,

nimetler), bitim bildiren edat olmaldr. Böyle diyoruz, çünkü lafzda

nimetin çoulu (a'lâ) olmas mümkündür. Bu nedenle ayet, gerçekte

görülme gerçekleecei halde, kyamette Allah’n görülecei hakknda

kesin bir nas deildir.

Bilmelisin ki Allah arifler ile alimleri kendilerine mahsus özellikler-

le ayrm, birbirlerinden temyiz etmitir. Bilgi Allah’n sfatyken ma-

rifet O’nun sfat deildir. Öyleyse stlah anlamyla âlim ilahi iken arif

rabbanidir. Bununla birlikte bilgi (ilim), marifet ve fkh ayn anlam-

dadr. Lâkin lafzlar birbirinden farkl olduu gibi aralarnda delalet

itibaryla da bir ayrm bulunur. Bu nedenle Allah için ‘Alim’ denilirken

arif veya fakih denilemez. Hâlbuki her üç isim insan için kullanlabilir.

Allah’n kullarndan seçtiklerini bilgiyle övmesi, ariflere yönelik övgü-

sünden daha kâmil övgüdür. Buradan Allah’n kendi niteliine ortak

yapt kiiye yönelik tahsisinin daha üstün olduunu anladk, çünkü

Allah kendini onda görmektedir. Alim Hakkn aynasyken arif veya

fakih Allah’n aynas deildir. Bize göre bilgisinin meyvesinin üzerinde
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gözükmedii veya bilgisinin kendisine hakim olmad biri alim deil,

sadece bir aktarcdr. Bilgi hiç kukusuz rahmete elik eder. Öyleyse

bilgi sahibi olduunu iddia edip rahmetin kapsayclgn kabul etme-

yen birini gördüünde, söz konusu kiinin bilgi sahibi olmadn
bilmelisin! Çünkü rahmet bilginin önüne geçerek kulu arar, ardndan

bilgi rahmete tabi olur. Allah ehlinin ve seçkinlerinin üzerinde yürü-

dükleri yol budur. Bu durum ‘Ona katimzdan bilgi verdik ve 1edünden

bilgi örettik’
165

ayetinde belirtilir. Bu bilgi nazarî/teorik bilgi deil,

zevk bilgisidir.

Bilmelisin ki arifler muvahhittir. Alimler de muvahhittir, fakat on-

lar ‘arif olmalar bakmndan nispetlerin bilgisine sahiptir. Onlar çok-

luun birliini ve ayrmn birliini bilenlerdir. Bu bilgi bakalarnda

yoktur. Allah alimlerin tevhidiyle kendisini birlemi, o bilgiyi yarattk-

larna öretmitir. Allah ‘arif olmalar itibaryla arifleri niteledii özel-

liklerle nefsini bizim için nitelerken, bilgi kelimesini kullanm, fakat

onunla marifeti kastetmi, böylece marifet kelimesinin Allah hakknda

kullanmnn zahirde hükmü olmamtr. Allah ‘Siz onlar bilmezsiniz,

Allah onlar bilir’ der. Burada bilgi marifet anlamndadr. Arif Hakk

ve halk görürken alim halk içinde halk ve Hakk görerek üç ey gör-

mü olur. Çünkü Allah tektir ve teki sever. Alim, Allah karsnda

O’nun sevdii tarzdaki bir çoklukla beraber , bulunur, Bir rivayette

‘Allah'n doksan dokuz ismi vardr’ denilir. Allah tektir ve teki sever. O
bir-ehad olarak deil, bir-çok olarak isimlendirilmitir.

Arifin ‘rabbani
5 olduunu söyledik, çünkü Allah onun özellikle-

rinden söz ederken duasnda ‘rabbimiz’ dediini ve baka bir isim

kullanmadm belirtmitir. Hz. Peygamber bu konuda benzer bir

hadis söyleyerek ‘Kendini bilen rabbini bilir’ demitir. Hz. Peygamber

ilim kelimesini kullanmad gibi ilah kelimesini kullanmamtr. Bu

nedenle Allah ve peygamberi karsnda edebe riayet ederek isim ve

sfatlardan her birini kendi mertebesine yerletirdik. Marifet ve bilgi

arasndaki fark örenmek isteyen, Mevakiu’n-Nücûm isimli kitabmz-

daki açklamalara bakmaldr, çünkü orada yeterli açklama vardr.
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‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .

’

DÖRT YÜZ KIRKKNC BÖLÜM

'Beni görüp beni gördüünü bilen kii beni görmemi-
tir' Münazelesinin Bilinmesi

Bent görüp bir gün beni gördüünü söylerya biri!

Beni görmeyenden bakas beni görmemi

Allah’n varlma birbak var

O bakla Yüce Rabbimiz hidayet eder

O na bakarsan bilgi gider

Fikriyle düünür veya gözleriyle görse

Delilim sabûtu reddeder ve uygular

Açklamada sana verdii selbler ile

Gözler misale taalluk etmi

Cennetlerde veya keiflerdeki misale

O göz veya aklla idrak edilemez

Kirpiklerin ulat benimd varlm!

Allah Hz. Musa’dan öyle aktarr: ‘Musa ’Rabbim! bana kendini gös-

ter, sana bakaym' dedi. O 'sen beni göremeyeceksin' dedi.'160 Allah’n ona

‘beni göremeyeceksin’ demesinin nedeni, IIz. Musa’nn birinci tekil

ahs zamirini kullanarak ‘ben bakaym’ demi olmasyd. Onun yerine

çoul veya üçüncü tekil ahs veya ikinci tekil ahs zamirini kullanm
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olsayd (bakalm, bakar veya sen bakarsn) belki cevap ‘‘sen beni göre-

meyeceksin 5 eklinde olmazd. Allah en iyisini bilir! Talep ‘bakaym’

ifadesinde mücmel olduu kadar cevap da ‘sen beni göremeyeceksin’

ifadesinde mücmel ve kapaldr.

Bilmelisin ki bir eyin görülmesi, o eyi bilmeyi salar. Bu itibarla

gören, muayyen bir ey gördüünü bilir ve gördüünü bilgi bakmn-

dan kuatr. Biz Hakk görenin görüünün O’nu zapt edemediini

biliriz. Zapt edilemeyeni bir ey hakknda isç onu gören ‘gördüünü

bilir’ denilemez. Çünkü görmü olsayd, hiç kukusuz, bilmi olurdu.

Hâlbuki Allah kendisi bir iken, görüldüü farkl suretlerde tecelli eden

olarak bilinir. Öyleyse Hakk gören gerçekte O’nu görmemitir. Bina-

enaleyh O’nu ancak görmediini bilen bilebilir. ‘Rabbim! Bana kendi-

ni göster, sana bakaym dedi.’ Çünkü ‘ila (-e)’ edatyla görmek, gözle

görmeyi anlatr. Demek ki Allah Hz. Musa’ya ‘sen beni gözünle göre-

meyeceksin’ dedi. Çünkü görmekten maksat, görülene dair bilgi elde

etmektir. Hakk gördüünde ise her görüte öncekinden farkl bir eyi

görürsün ve dolaysyla görülene dair bilgi elde edemezsin, Bu nedenle

Allah Hz. Musa’ya ‘beni göremeyeceksin5 demitir. Sonra öyle devam

eder: Ben kendim olmam itibaryla deimeyi kabul etmem, sen ise

sadece deieni görmektesin. Sen de deimedin. Demek ki sen ne

beni ne kendini görmüsün. Hâlbuki bir ey gördüüne göre unu

demen gerekir: ‘Hakk gördüm .

5

Gerçekte beni görmediine göre bu

söz doru deildir. Veya öyle diyeceksin: ‘Ben kendimi gördüm .

5 Bu

söz dc doru deildir. Hâlbuki sen ve Hak var! Ve sen o ikisinden

herhangi birini görmedin. Bir ey gördüünü de biliyorsun. Peki senin

gördüün nedir? Sen beni gözünle göremeyeceksin.

Hak senin gözün olup O’nu görünce. Hakk gördüünü söylemen

doru mudur, deil midir? Yoksa senin gözünün veya görme gücünün

maddesinde bulunduunda durum ayn mdr? Allah hakknda hayre-

tin ortaya çkt müahedelerden birisi budur. Hz. Musa’nn rabbini

görmeyi istemesine armamalsn, çünkü orada görmeyi talep ettiren

bir makam vardr. nsan ise hem Hakta hem yaratklarda hükmü mut-

lak olan vaktin hükmüne baldr.
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Bu münazeleye dair bu kadar açklama yeterlidir, çünkü

münazelenin alan daha fazla açklamay kaldrmaz.

‘Allah hakk söyler ve doru, yola ulatrr.

*

DÖRT YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

rfanî Keiflerin Gerei Münazeîesinin Bilinmesi

Marifetler her zaman biri verir

Kefin gerei de birleri bilmek

kiye ularsa, ikilik kendindendir
*

Nida edende yardm var

Bazen ana yardm ederken

Bilgiye yardm eder

Siz onlar bilmezsiniz, Allah bilir

Bilgi Bari için marifet ve hüküm gibidir

Allah bize ve sana yardm etsin, bilmelisin ki marifet kaynakl ke-

iflerin zorunlu kld ey, rububiyet hakkndaki tabiî bir arzudur. Bu

sayede kii, hakkal-yakîn bir keifle, Rabbin kendinde sahip olduu ve

varlklarda etkin olup kendileriyle zuhur ettii sfadarn müahede

etmek ister. Bu sayede sfat ile birlikte onun etkisini amayz. Çünkü

ilahi isimler birbirine yakn anlamldr. O kadar ki, ilahi sfadar hak-

knda gerçek bir kefi veya zevki olmayan biri, onlar e anlaml veya

mütedahil zannedebilir; hâlbuki onlar birbirinin benzeridir. Bu konu-

daki kesin bilgiye sadece keifle ulalabilir.
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Burada ince bir konu vardr, öyle ki: Bir ilahi ismin rabbe nispet

edilii, yaratlma nispetiyle bir deildir. Çünkü bir ey bir eye nispet

edildiinde, nispet edilenin deimesiyle nispetin kendisi deiir. Bu-

nunla birlikte nispet edilen ismin manas tektir. Keif ehli ilahi isim-

lerin tesirine mazhar olan mahalli bu tesir için hazrlamay örenmi,

bu durum onlar nefislerini ilahi isimler tesir ettiinde Allah karsnda

edebin bulunduu yönleri elde etmeye sevk etmitir. Onlar -Allah’n

bildirmesiyle- ilahi surete göre yaratlm olduklarn ve halife olabil-

menin ancak suretten kaynaklandn örenmilerdir. Bunun yan sra

her insann ilahi surette olmadn da bilirler. nsanlarn bir ksm
halife insan iken bir ksm hayvan insandr. Bu bilginin talibi ise bu

snflardan hangisine girdiini bilemez: mam mdr, yoksa hayvan-

insan mdr? Bu bilgi onun Haktan rububiyetinde özel bir tecelliyi

talep etmesini gerektirir ve olgularn varlklarda O’nun edilgeni (nün-

fail) olduklarn görür. Hz. Ebu Bekir ‘Gördüüm her eyden önce

Allah' gördüm’ demitir. Bu durumda insan, varlklarn var olurken

Haktan sudur edilerini ve (bilginin onlara) taallukunun tarzn görür.

Acaba Halt bu tecellide kendisinden (tecellinin) meydana geldii suret-

te midir, yoksa kendisiyle var ettii nispetin suretinde midir? Allah söz

konusu nispet vesilesiyle bir eye ‘ol* der, o ey olur. Kendisine olmas

emredilen eyin olmay nereden kabul ettiini görür: Onu var olan bir

eyden mi kabul etmitir? Zuhur ettiinde acaba Hakkn ona ‘ol’ (kün)

dedii ismin suretiyle mi ortaya çkar? Yoksa kendisiyle ‘ol (kün)’ deni-

len suretin ayn mdr? Bu durumda suret, Allah için isimler olurken

var olan cevherde yaratma ve suret olarak ortaya çkmtr. Suret bu

konumdayken, Hakkn ismi olan suret O’nda müahede edildii üzere

baki midir, deil midir? Yoksa baka bir cevherin yaratlmas için baka

bir surette o isimle m ortaya çkar? Baka bir cevherin yaratlmas -

aralarndaki farkllkla birlikte- benzerlerle gerçekleen yer deitirme-

dir. Bu farkllk sayesinde ‘bir ey öteki deildir’ veya ‘u unun benze-

ridir’ dendir. Arif bütün bunlar kendi nefsinden öreninceye kadar

örenmek ister, Böyle biri basiretle Allah’a çaran kii olduu gibi

kendisi hakknda da basirete sahiptir. Ayn zamanda unlar da görür:

Yaratlmlarn birbirlerine tesiri sahih bir durum mudur? Ya da bu
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tesir Hakkn yaratklardaki tesiri midir? Yoksa yaratlmlarm Haktaki

tesiri midir? Yoksa Hakkn Haktaki tesiri midir? Ya da bunlarn hepsi

midir? Ya da gerçekte ‘tesir’ denilecek bir ey yok mudur? Daha önce

görmek hakknda belirttiimiz üzere, onun bir eser olduu ortaya

çkarsa, acaba görülen Hak mdr, yoksa görenin kendi midir? Görülen

sabit iken mahiyeti bilinemez. Ayn ekilde keif ve vakada da eserin

sabit olmas böyledir. Onun mahallini Hak veya yaratklar kabul etti-

imizde, bu doru olmaz. Hâlbuki Hak ve halktan baka bir ey yok-

tur. Hal böyleyken tesir nerede gerçeklemitir? Bu mesele nefsin ö-
renmek istedii çetin konulardandr. Arifdoru yorumu örendiinde,

marifet derecesinden bilgi derecesine geçer ve daha önce rabbani arif

iken ilahi alim haline gelir. ‘lahi’ böyle bir nitelie sahip olana denile-

bilir, çünkü o, kuatc ve genel durumun sahibidir. Ona baktnda

‘Haktr’ dersin; bir daha bakarsn bu kez halktr (yaratlm olan) der-

sin; bir daha bakarsn ‘ne halktr ne Haktr’ dersin; bir daha baknca

‘Hak-halktr’ dersin ve Allah hakknda hayrete dütüün gibi onun

hakknda da hayrete düersin. Bu durumda onun ilahi surette yaratl-

dn ve hayvan insandan ayrtn anlarsn. Bu durumu kendisinden

zevk, hal, müahede ve keif yoluyla bilmeyen insan, âlemde imamln
kendisine mahsus olduu ve ahit sahibi olan -çünkü Allah’ ile zalimler

ahit yapamaz- ilahi surette yaratlm biri deildir. Allah’n ahdi,

O’nun sureti demektir, bunu bilmelisin!

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.''
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DÖRT YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

'Halis-ahit kitabnn adna yazld kii bedbaht ol-

maz' Münazelesinin Bilinmesi

Allah yazmsa bir iyilii bir daha silmez onu

Delilim böyle der ve bir zorunluluk su

Tecellisi de bu hükmü verir

Bir kez tecelli ederse perdelenmez bir daha

Sana verirse bir bilgi

Sonra cehalete dönmez

Bu nedenle çaltlar ve gayret gösterdiler

Bunun için Rab ‘secde et ve yakla’ dedi

Cömertlikle hüküm verir

Zatndan gasp hükmü yok

Bûylece hepsi onun rahmetindedir

îhsan ve zorunluluklayazlm rahmet

eytan bile rahmetine tamah eder

Kullarn hükmü de böyle kazanlr

Allah öyle der: ‘Dikkat edin! halis din O’na aittir .*
167

Dikkat edin.1

Kulun korkarak veya arzulayarak veya cennet ve cehennem (korku ve

ümidi) gibi bir sâikle yerine getirmekten ve eytandan arndrp srf

Allah için yerine getirdii ahit, Allah için (yerine getirilmi) demektir.

Mükellefi Allah’n ahdini yerine getirmeye sevk eden âmil söz konusu

hususlar olabilir. Kul söz konusu âmillerin etkisinden kurtulduunda

hlas sahibi olduu gibi bu hüküm nedeniyle onun dini irkin katma-

d ‘halis din(darlk)’ olur. Böyle bir kul o dinle birlikte Allah’a ortak
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koulanlardan uzaklar. Allah onlar hakknda hanifler demitir, yani

batldan uzaklaarak Allah’n eriat yapt ve mükelleflere yükledii

din cihetine yönelenler demitir. Çünkü Allah onlar kitabnda ‘mü-

minler’ diye isimlendirmi, bu nedenle bir grup hakknda ‘batla iman

edip Allah' inkâr edenler’ demi, bu ifadeyle onlara iman elbisesi giy-

dirmitir. Binaenaleyh iman, saîdlere, yani mutlulara mahsus olmad
gibi küfür de bedbahtlara mahsus bir i deildir, Bu nedenle iki grup

arasnda ortaklk gerçeklemiken onlar ayran hal karinesi olmutur.

man küfürden veya iman imandan veya küfiir küfürden ancak giyeniy-

le ayrlabilir.

‘Halis ahit (din)’ Allah’n Ademoullarndan ald ahittir. Allah

onu zürriyetlerini bellerinden çkartp kendilerine ahit tuttuunda

onlardan almtr, Ademoullarndan her biri bu ftrat üzere doar ki

‘Herkes ftrat üzere doar’ hadisinde bu durum belirtilir; kastedilen

halis misaktr. Hiç kimse misak onun adna zorla alp kendisine yük-

lemi deildir. Aksine misak, gerçekte, (günahla kirlenmeden) temiz ve

temizleyici bir ekilde halis bir halde kalmtr. Fakat burada açklan-

mas mümkün olmayan bir sr vardr. Nirekim Allah da kendisi nede-

niyle münezzehtir, yoksa kullarnn tenzih etmesi nedeniyle münezzeh

deildir. Bu nedenle ariflerden birisi ‘kendimi tenzih ederim’ demitir.

Bu yönüyle çocuk doup yükümlülük çandan önce korunmu bir

ekilde yaad olabilir. Sehl b. Abdullah, Ebu Yezid el-Bestamî -veya

onlardan önce veya sonra yaam veya onlarla ayn dönemde yaad
o iki efendinin haberi bize ulat halde haberi bize ulaamam kim-

seleri- Allah’n inayetine mazhar kimseler olarak misal verebiliriz. On-

larn (Allah’a verdikleri) ahde daha ünce zikrettiimiz (korku, arzu,

cennet, cehennem vb.) kendisini bozacak bir hal bulamam, asl üzere

halis ve saf bir ekilde kalmtr. Bu ahit saf ve halis klnm deil, saf

ve halis din (ve ahit) demektir ve kulun zorlamas ve çabas olmakszn

kulda bulunur. Böyle bir kul, Allah’n ihlasl bir ekilde kendisine iba-

det etmelerini emrettii kullardan biri deildir, çünkü onlarn bu ihlas

çabasnda fiilleri yoktur; aksine onlar, kendisine katp arnmalann ve

ihlasl olmalarn salayacak bir kuku olmakszn, sadece halis dini

bilirler. hlasl olmak, bakalarnn tatt gibi onlarn tadn tatmadk-
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lan ihlas halidir. Kim böyle bir din(darlk) haline sahipse, o kii ‘halis

ahit
5
sahibidir ve 'dolaysyla bedbaht olmaz, Çünkü sadece Allah’n

ihlasl olmay emrettii kimseler arasndan ihlasl olmak üzere gayret

sarfeden ve kendini zorlayanlar arasndan bedbaht çkabilir; gerçekte

ise sadece onlarn nefislerinin arzusu vardr. Söz konusu insanlar saa-

detin ikinci derecesinde bulunurlarken birinci tabakada ise peygamber-

lerin ve ehitlerin bile kendilerine gpta ettii kimseler bulunur. Onlar,

kyamette minberler üzerinde bulunup dünyada ise tannmayan kimse-

lerdir. Onlar efaat etmedikleri gibi kendilerinden efaat dc beklenmez.

Onlar üzerinde bulunduklar temiz ve kutsî -mukaddes deil (gayretle

temizlenmi deil)- hallerinin karsnda efaatin deerini görmezler.

Ebu Yezid el Bestamî bu makamda öyle demitir: ‘Allah bana k-

yamet günü bütün yaratlmlar hakknda efaat izni verseydi, bu du-

rum gözümde büyük bir deer tamazd. Çünkü Allah bana ancak bir
A

toprak parças hakknda efaat izni vermi olurdu.’ Burada Adem’in

topraktan yaratlna atf yapmaktadir. Biz de Âdem’den yaratldk.

Nitekim Allah ‘tek bir nefisten yaratt’ demi, o tek nefis ise topraktan

yaratlmtr. Ebu Yezid’in bu iaretli anlatmnda ne kadar sr bulun-

duuna baknz. Bu zatn makam- mahmud’u (efaat makam) kü-

çümsedii hakknda bir düünce aklna gelmesin. Makam- mahmûd

kyamette Hz. Muhammed’e ait olup efaatin kendisinden balayaca

pek yüce bir makamdr. Bil ki, onun ‘makam- mahmud’ diye isimlen-

dirilmesinin nedeni, Hz. Peygamber’in kendileriyle Allah’ övdüü ve

günümüzde bilinmeyen övgülerin sonuçlarun orada bulunmasdr,

yoksa efaat nedeniyle böyle isimlendirilmemitir. Hz. Peygamber ise

Allah’ efaat izni nedeniyle deil, sadece Allah için övmü, bunun

ardndan efaat bu makama tabi olarak gelmitir. Hz. Peygamber öv-

güyü tamamladktan sonra ona öyle denilir: ‘Talep et, sana verilecek!

efaat et, efaatin kabul edilecek!’ Hz. Peygamber de efaat edenlerin

efaat edebilmeleri için onlara efaat eder. Allah da efaat edicilere izin

verir ve onlar efaat eder. Böylccc melek veya peygamber veya mümin

gibi efaat eden herkes efaat edilebileceklere efaat eder. Bu esnada saf

ahit mensuplar minberlcrindedir. ‘Onlar büyük korku üzmez .’
168 Yani

onlar kendileri hakkuda üzülmedikleri gibi herhangi biri hakknda da
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üzülmezler, çünkü onlarn dünyada tâbileri yoktu. Dünyada tabisi olan

biri -kendisi hakknda güvende olsa bile- geride kalanlar ve tâbileri

hakknda güvende deüdir. Çünkü kendisine emrettii hususlarda

tabinin ifratta m tefritte mi olduunu bilemez ve onun hakknda duy-

duu büyük korku kendini üzer. Arif bir kadn Allah adamlarndan bir

gruba öyle demi: ‘Allah cenneti veya cehennemi yaratmasayd size

göre ibadet edilmeye layk olur muydu, olmaz myd?’ Sözün sahibi

Rabiatü’l-Adeviyye bu ifadesiyle saf dine iaret etmektedir ki, bahsetti-

imiz bu makamdr. ‘Bu Allah’n ihsandr, onu dilediine verir.*
m Ebu

Yezid el-Ekber ise bu konuda ‘Artk benim bir vasfm yoktur’ demitir.

Hâlbuki ahdini (kendini kirleten hususlardan arndrp) ihlasl hale

getirmi olsayd, muhlis (ihlasl olmu); muhlis olduunda nitelik

sahibi olur ve bu sözü doru olmazd. Hâlbuki bizce Ebu Yezid doru

söylemektedir. Bu grup ‘Allah’a verdikleri sözde sadk adamlar vardr*
1™

ayetinin hitap ettii kimselerdir. Kast edilen, halis ahittir ve Allah da

onlar hakknda bu ahdi korumutur. ‘Bir ksm verdii sözü yerine

getirmitir.’ Yani ahdine vefa göstermitir. ‘Bir ksm beklemektedir.’

Kul dünya hayatnda bulunduu sürece deimeden emin deildir,

çünkü Allah dilediini yapandr. Kul gerçekte yokluktaki durumunu

bilemez ve bu haldeyken kul kendini göremez, fakat Allah tarafndan

görülür. Geçmi bunun dndadr. Gelecek ve gerçekleen ise Allah'n

bilgisinde kalmtr. Dolaysyla Allah’ bildii için Allah'n tuzandan

emin olamaz.
(Onlar deiirler.*

171

Allah’n böyle kullar vardr, bizi de onlardan etsin. Bu ayet ne ka-

dar büyük bir müjde! Bu nitelikteki kimselerden sadece Aere-i

mübeere’den (cennetle müjdelenmi on kii) olan Talha b.

Ubeydullah zikredilmitir. Sahih bir rivayette Hz. Peygamber’in onun

hakknda Talha ahdini yerine getirenlerdendir’ dedii aktarlr. O
dünya hayatmdayken ahdini yerine getirmi, ayette zikredilen deime
ve tebdilden korunmutur. O büyük biridir ve bu makama girer. Bu-

nunla birlikte o makamda asl itibaryla halis ahit sahibi olanlarn dere-

cesine ulaamaz. Onlar dinini uygulamada Allah’tan ahit alan kimse-

lerdir ve Allah ile yapt ahdi yerine getirenlerdir.
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Seyyid Süleyman ed-Dünbûlî elli seneden beri aklna kötü bir dü-

üncenin gelmediini söylemiti. Böyle biri bu halde öldüünde, söz

konusu insanlara katlr.
‘

Allah’a verdii sözü yerine getiren kimse. ..
,l7Z

Allah karsnda ahdini yenileyen herkes, ihlas sahibidir, ‘halis din’

sahibi deildir. Halis din sahibi adna önceden bilmedii ve Allah’n

kitabyla veya peygamberinin diliyle kendisini yükümlü tuttuu er’i

yeni bir hüküm geldiinde, kul onu halis din ve ilk ahde göre telakki

eder ve karlar. Özel ve belirli meseleyi bilmemesi, ona zarar vermez.

Böyle bir durum söz konusu makam sahibine zarar vermez. Bunlara

misal olarak, halis din veya ilahi alit ile gördüü her eyden önce Al-

lah’ gören Hz. Ebu Bekir’i verebiliriz. Hz. Ebu Bekir içinde bulundu-

u makamda bu halde olduu gibi müahedesinde de bu haldeydi. Bu

nedenle Hz. Peygamber kendisine inanmaya davet ettiinde Hz. Ebu

Bekir komu, peygamberden delil istememi, tereddüt göstermemi,

halis ahit nedeniyle onu tasdik etmiti. Çünkü Hz. Ebu Bekir Hz.

Muhammed’in nebiligini dünyada gördüü gibi kadar Âdem var ol-

mazdan önce de görmütü. Bir rivayette Hz. Peygamber ‘Âdem su ile

toprak arasndayken ben peygamberdim’ demitir. Yani ben peygam-

berken Hz. Âdem henüz mevcut deildi. Hz. Peygamber bunu bil-

dirmitir, çünkü ayette
‘

Peygamberlerden misak aldmzda... ’ 17S
denilir.

Misak Âdem’in bedeninin varlndan önceydi. Âdem var olup Allah

onun srtndan oullarn zerreler gibi çkarttnda, onlar kendilerine

kar ahit tutmutur. Bu durum Kuran- Kerm’de zikredilir. ‘Onlar

da ahit olmulardr.’ Bu ise ikinci misaktr. Birinci misak Allah’n

peygamberlerinden alm olduu misaktr. Doduklarnda ‘Bir ksm

sökünü yerine getirmitir.’
174

Bir ksmn ise Allah baarszla ulatr-

m, onlar da irk komutur. Allah verdii sözü yerine getirip sözünü

deitirmeyenlerden etsin bizi.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ KIRKBENC BÖLÜM

"Adabmla tedip ettiim velilerimi tandn m?'
Münazelesinin Bilinmesi

Allah'n nebilerine edebi bir tek O öretir

Siz de edebe sanln

Onlar efendidir ,
hüsrana uramazlar

Kitabnda onlar böyle belirtmi

Onlarm izinde yürüyen

Asiller arasnda zikredilir

Bu böyledir ve böyle devam eder

Bu nedenle hep perde ardnda kalmtr

En mutlu insan onlara tabi olan

Onlar gibi yorulur durur görürsün onu

Girmiler ibadethaneye

Ayaklar iene kadar ibadet ederler

Allah öyle der: ‘De ki Allah' seviyorsanz, bana uyun ki, Allah da si-

zi sevsin.’
173 Kim Allah' severse zelil olur, kimi Allah severse naz ehli

olur. Seven zelil ve hor, sevilen nazldr. Hz. Peygamber öyle der:

‘Beni Allah terbiye etti, ne güzel terbiye etti!’

Bilmelisin ki Allah’n veli ve dierleri olmak üzere yarauklarna

O’nun katndaki mertebelerini bildirmesinin iki yolu vardr: Birincisi

keif yoludur. Bu yol vastasyla veli, yaratklarn Allah katndaki men-

zillerini görür ve her gruba O’nun katndaki mertebesine göre davra-

nr. kinci yol, ilahi edebe uyma yoludur. lahi edep Allah’n peygam-

berlerinde (tatbik ettii) ve onlarn dilleri vastasyla kullarna gönder-
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dii eriattr. Bu itibarla eriatlar, Allah’n kullar için tespit ettii ilahi

adaptr. Kim eriatm hakkn yerine getirirse, hiç kukusuz. Hakkn

edebiyle edeplenmi, O’nun velilerini tanm demektir. Bütün hayr

elinde toplayan (edep) ve iki elini hayrla dolduran birini görürsen,

onun ilahi edebi kazandn örenirsin. Çünkü Hz. Peygamber -ki

rabbini bilen doru sözlüdür o- rabbine hitap eder: ‘Bütün hayr senin

elindedir.’ Hayrn mahiyetini bilmek istersen, onun güzel ahlakn top-

lam olduunu bilmelisin! Güzel ahlak, dine ve örfe göre maruf (iyi

bilinen) ahlaktr. Allah’n emri olmasayd kendisini affedecein birine

kar cezalarn uygulanmasn gördüünde, bu davrann o ahs kar-

snda güzel ahlak sahibi olmaya zarar vermediini bilmelisin. Çünkü

cezalar uygularken kendi adna bir ey yapm deilsin, fakat Allah

kuluna iradesini uygulamtr. Bu esnada senin yetki dahilinde olan bir

i yoktur. Her ikiniz de (hakim de suçlu da) ayn efendinin kullarsnz.

Biz de Efendinin emri hakknda deil,, seninle ilgili bir husustan konu-

uyoruz. Kölenin (kul) efendinin emrine uyup belirledii snrlarda ve

kurallarda durmas, güzelahlakn bir yönüdür.
‘

Allah’a ve âhiret gününe

iman eden bir grubun Allah’a ve peygambere kar taknlk yapanlar

sevdiini göremezsin. Onlar babalar, oullar, kardeleri, airetleri olsa da

onlar sevmezler .’' 76 Onlarn Allah’a ve peygambere kar taknlk yap-

m olmalar, kendilerine dönmü, kendilerine kar suç ilemilerdir;

onlara ilahi cezay tatbik ederken güzel ahlak sahibi, kendilerine kar

suç ilemi deildir. Bir i nedeniyle taarruz eden, (hal diliyle) o konu-

da kendisine taarruz edilmesini istemitir. Bu durumda o ile ilgili

senin onu sevmemen, onun istediini ve sevdiini yerine getirmen

demektir. Zaten güzel ahlak, birinin senden istediini yerine getirmen-

le gerçekleir. Çünkü (Allah’n hududunu ihlal eden insan) önce Al-

lah’a, kyamete iman etmi olman nedeniyle senden nefret etmi, seni

düman edinmitir. Böyle birine kar güzel ahlak sahibi olman, imana

(gelmesi) hususunda ona yumuak ve latif davranman demektir. Yu-

muaklk fayda vermezse, zorlamayla karlk verirsin. Yine de inancn-

dan dönmez ve srar ederse, öldürmeye giiciin yeterse en güzel ahlaka

göre onu öldürürsün! Böylece onun dünyada kalarak, Allah’n azabn

arttracak ekilde inançszlk ve taknl çoalmam olur. Allah’n
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hakknda ‘merhametli’ diye ahitlik ettii Hzr bir çocuun ban
kesip öyle demitir: ‘Onun tabiatnda kâfir olmak var, yaasayd kâfir-

lik ve taknlkla ebeveynini üzecek ve kâfirlere karacakt.’ Hzr, ken-

disine ve ebeveynine merhametle çocuu öldürmü, çocuk ftrat üzere

dünyadan ayrld için mutlu kalm, anne babas da mudu olmutur.

Allah en iyisini bilir! Güzel ahlakn en büyüklerinden birisi budur.

Salihlerden birisi Allah yolunda cihat etmek niyetiyle dua etmi,

Allah ise cihadn vesilelerini ona kolaylatrmam, kendi yolunda cihat

etmesinin önüne engeller koymutu. Söz konusu insan Allah ile sohbe-

ti olan ve O’nun katndaki en büyük velilerden biriydi. çinde cihat

etme sevgisi hâsl olmakla birlikte duasnn gecikmesi ve ortaya çkan

engeller hakknda aakalmt. çindeki cihat sevgisinin nedeni, ciha-

dn Allah’ raz eden bir amel olmas ve ehitlerin Allah katndaki dere-

celeriydi. Allah gönlünün daraldn görünce, Allah’tan bilgi ald
yoldan durumu bildirerek öyle demi: ‘Cihada katlman engelleyen

mazeretlerle gönlün daralmasn. Çünkü cihat etseydin esir düeceini,

esir düseydin Hristiyan olarak öleceini takdir etmitim. Buna mu-

kabil savaa çkmayp evinde salim bir ekilde kaldnda, Müslüman

olarak salih bir kul iken öleceini takdir ettim.’ Bunun üzerine salih

kii Allah’a ükretmi, Allah’n onun için en hayrl olan tercih ettiini

anlamtr. nsann Allah’n kendisi adna en hayrl olan tercih ettiini

bilmesi de kulun Allah karsnda taknmas gereken edep anlamndaki

güzel ahlakn bir parçasdr. Kadere teslim olup rza gösteren ve Hak-

kn adabnn kendisinde bulunduunu, onu kendine ve Allah’n kulla-

rna tatbik eden bir insan görebilirsin. Söz konusu insan -ahslar kar-

snda deil- sfat karsnda edebini izhar eder. Hâlbuki sfat sahibi,

onun kendisi karsnda edepli davrandn zanneder ve edeplinin

durumu hakknda bir bilgisi olmaz. Edepli insan ise âleme Hakkn

gözüyle bakmaktadr. Haklan gözü onlara Allah’n kendileri hakknda-

ki bilgisinin verisine göre bakmaktadr. Allah’n onlara dair bilgisi ise

onlarn kendiliinde bulunduu duruma baldr. Hallerin kendilerin-

de bulunduu zatlar hakknda ise bizatihi mutluluk veya bedbahtlk

hükmü verilemez. Mutluluk ve bedbahtlk zatlarda bulunan niteliklere

göre ortaya çkar. Sfatlar da kendileri nedeniyle bedbahtlk veya mut-
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lulukla nitelenmezler. Ayn ekilde sfatlar tayan zatlar da kendilikleri

ve hakikatleri bakmndan mutluluk ve bedbahtlkla nitelenmezler.

Sfatlar zatlarda bulunup hükümleri ortaya çktnda, zadar kendileri

için meydana gelen karma (imtizaç) göre nitelenirler. O karma zat

veya sfadarlardan hiç biri tek bana sahip deildir. Böyle bir durumda

bir ahs için mudu veya bedbaht denilir.

Muduluk ve bedbahtlktan söz eden hadisin ne kadar srl olduu-

na dikkat ediniz! Hadiste ikisinden her birisi karma göre ortaya

çkmtr. Nitekim mürekkebin siyahl kara ve maznn birlemesiyle

ortaya çkt gibi çamann beyazl da çamar ile çamar suyu ara-

snda ortaya çkar. Bütün korku, bileim ve terkipten meydana gelir.

ahsa gelen bütün afeder, onun bileik olmasndan kaynaklanr. Ter-

kipten çkmak ise aklen mümkün olmakla birlikte bileik âlemde hiçbir

zaman gerçeklemeyecek bir durumdur. Bu nedenle Ebu Yezid kendi-

sinin sfat olmadm söylemidr. Çünkü o basidiinin ma’kuliyetine

{aklî mertebesine) yerletirilmi, terkip görmemi ve ‘benim sfatm

yoktur’ demi ve doru söylemitir. Fakat bu soyudanma (basitlik),

dta ve duyusal (mahsûs) varlkta gerçeklemez. Öyleyse sadece miza-

cnn iktiza ettii üzere bedbahtl veya mutluluu kabul eden bileik

varlk mevcuttur. Kukusuz rabbin ‘fari’ olmutur. O’nun fari olma

s, megul eden bir engelden kaynaklanmam, böyle derken Allah

tenzihi kastetmitir. Yani iler ancak kendiliklerinde bulunduklar du-

ruma göre gerçeklemitir.

Allah bu müahedenin gerektirdii sürçmelerden bir insan korur-

sa, hiç kukusuz, ona büyük bir inayette bulunmu demektir. Burada

ayaklar kayar. Nitekim Hz. Peygamber kulun bcdbahdk veya mtlu-

luunun öne geçmesiyle ilgili hadiste bunun benzerini zikretmi, eri-

atta bu husus yer almtr. Hz. Peygamber hadisi söyleyince, sahabe

öyle demi: ‘Ey Allah’n peygamberi! Amel neyle ilgilidir?’ Hz. Pey-

gamber öyle demitir: ‘Siz amel ediniz, herkes kendine kolaylatrl-

m ii yapar.’ Allah peygamberi onlara göndermekle iyilik sebeplerini

ve yollarn, bedbahdk ve kötülük sebeplerini ve yollarn açklam,

iyilik yollarnda yürümeyi bir müjde klmtr. Sen o müjdeyi içinde
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ara! Yaptn i hayr ise ve onu yaparken içini ve dn -tereddüde

kaplmakszn- qit görüyorsan, o amel bir müjdedir ve mutluluk hak-

knda onunla sevinmelisin. Çünkü Allah durumunu deitirmeyecektir.

yüiin zahirinde bulunup içinde ve batnnda kuku izi görürsen veya

yaptn ibadete kar içinde sknt duyarsan veya -fiilin zahiriyle çeli-

ecek ekilde- onun asln zedeleyen düünce aklna gelirse, Allah’n

sana iman vermemi olduunu ve kalbini nuruyla nurlandrmadm

bilmelisin. Bu durumda ister kendine ala, ister gül! Âhirette eline

hiçbir ey geçmeyecektir. nsann içindeki terazi budur ve o kendini ve

kendine gelen düünceleri en iyi bilendir. Bu nedenle Hz. Peygamber

sahih bir rivayette nsan baka insanlara göründüü kadaryla cennet-

liklerin amelini iler’ demitir. Çünkü bu davranndan Allah’a gözü-

ken, içine gelen düüncedir. Söz konusu düünce onun imanna zarar

veren kukudur. Baka bir ifadeyle onun zahirinde yerine getirdii

dindarl, içinde bulunduu durumla bir deildir. Apaçk imtihan

budur. ‘Bir insan insanlara görülen haliyle cehennemliklerin amelini

iler.
5 Yani günahlar iler. Onun içinden ve batnndan Allah’a görü-

nen ise bu davrann aksine iman nuru ve doruluktur. man nuru ve

doruluk, onun içinde bulunduu halin Allah’n emrine aykr olduu-

na inanmasn salar ve bu nedenle içinden alar; zahirde ise günah

iler. Böylcce onun davrannda Allah’a gözüken yön, insanlarn gör-

düü günahtan farkldr. Hz. Peygamber hiç kukusuz, bu hadisinde

insanlarn gerçekte bulunduklar durumu beyan buyurmutur.

Sonra bilmelisin ki bu münazelenin balnda latif bir iaret var-

dr. Bu iaret, Allah'n bilmi olduu bir eyi sormasmm anlamyla

ilgilidir. Allah’n bildii bir eyi sormasna misal olarak, meleklerine

‘Kullarm nasl braktnz?’ diye sormasn verebiliriz. Melekler Al-

lah'n kullarn kendilerinden daha iyi bildiini bilirler. ‘Yaradan bil-

mez mi?’ Kullarn bütün halleri Allah tarafndan yaratlmtr. ‘O Latif

ve Habir’dir.’ Yani kendine dua edilmesine kar lütufkâr, istenilen

hakkndan haberdardr, çünkü o gerçeklemi demektir. Allah gerçek-

leen bir ey hakkndaki her bilgiyi bildii kadar onu gerçeklemezden

önce bilir. Melekler Allah’m böyle bir soruyla neyi kastettiini bildikle-

ri için, edebin gerei, öyle cevap vermilerdir: ‘Biz onlar namaz klar-
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kcn braktk. Kendilerine geldiimizde de namaz klyorlard.’ Çünkü

meleklerin insanlarn yanma gelmeleri ve onlardan aylmalar, bir riva-

yette geçtii üzere, ikindi namazyla sabah namaznda gerçekleir.

Ben de Hakka icabet etmek üzere öyle derim; Senin adabn ö-

rendiimde, onlar tandm ve sana nispet ederek ‘Onlar Allah’n velile-

ridir’ dedim. Onlarn alametieri, göründüklerinde Allah’n hatrlanma-

sdr, çünkü onlar Allah ile tahakkuk etmi kimselerdir. Bu hal, kendi-

sine herhangi bir ekilde rububiyetin katmad saf ve mutlak kulluk-

tur. lahi adap budur. Onlarda görülüp de kendisinde rububiyet koku-

sunun bulunduu her vasf, velilik edebi deil, halifelik edebidir: Veli

yardm eder fakat yardm görmezken halife yardm eder ve görür.

Zaman kavgacdan yoksun kalmaz. Veli müsamaha göstermez; müsa-

maha gösterirse veli deildir. Veli Hakkn mertebesine kar herhangi

bir eyi tercih etmez. O bütünüyle Allah’a aittir. Halife bazen Allah’a

bazen âleme aittir; bazen Hakkn mertebesini tercih eder, bazen âle-

min mertebesini! Onlardan meydana gelen ve velinin gayrete kaplma-

sna yol açan davranlar nedeniyle insanlar için balanma diler. Bu

insanlar, Allah’n bizzat edep örettii fertlerdir (efrad). Halife ‘Günde

yetmi kereden fazla istifar ediyorum’ diyebilecei gibi Ra’l, Zekvan

ve Useyye kabilelerine de beddua edebilir. Onun hali nerede, ötekinin

hali nerede! Halifenin hali deiirken velinin hali deimez. Veli kesin-

likle töhmette kalmaz. Halife -halinin deimesi nedeniyle- itham edi-

lebilir. Halife bir iddiada bulunduunda, acizlii onu yalanlarken ken-

disinden ortaya çkan baka bir hal kendisini dorular. Velilerin adab,

meleklerin adabdr. Cebrail deniz suyunu alm, onu Firavun’un az-

na atarak, ulûhiyet mertebesi hakkndak gayreti nedeniyle tevhidi

telaffuz etmesini engellemek istemi, oula mücadele etmiti. Bununla

birlikte Cebrail, onun Allah’tan baka ilah olmadn bildiini biliyor-

du. Firavun bu mücadelede öne geçmiti, çünkü diliyle tevhid kelime-

sini söylemitir. Nitekim Allah yüce kitabnda ondan böyle bildirmi-

tir. Halife (Hz. Peygamber) ise amcasna (Ebu Talib’e) ‘Kelime-i

ehadeti kulama söyle ki, Allah katnda senin lehine ahitlik edeyim’

der. Hâlbuki amcas direnmitir. Bu halifenin hali nerede, ‘Rabbim

yeryüzünde kâfirlerden dolaan hiç kimse brakma '177
diyen baka bir
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halifenin hal nerede! Belki o insanlar daha uzun yaasalard, tövbe

edecek veya onlarm soylarndan Allah’a iman edip müminlerin göz

aydnl olacak nesiller gelecekti. Velilerin adab gazaba urayana

kar gazap ve raz olunana kar rza göstermektir ve her ikisinde de

vazgeçme söz konusu deildir. Böyle davranmalar Haldun onlara

örettii edepten kaynaklanr. Hak ise gerçeklemesi zorunlu edebi

öretmitir. Halifelerin adab, raz olunan iten raz olmak, gazaba

urayan bazen affetmek bazen öfkelenmektir. Bu nedenle -bakalar

deil- sadece veliler ‘Benim dostlarm tamdn m?’ ifadesinin muhatab

olmutur. Hepsi Allah'n dostlardr. Fakat onlar ilahi isimlerin dostla-

ryken bunlar izafetin dostlardr. Öyleyse onlar, isimlerin velileri deil,

zamirlerin velileridir. Zamir isimleriyle açk isimler arasndaki fark

Allah’n izniyle kitabn sonundaki isimler bölümünde açklayacaz.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ KIRK ALTINCI BÖLÜM

"Geceyi ibadetle geçirmek hayrlar elde etmeyi salar"

Münazelesinin Bilinmesi

Geceyi ibadetle geçirmek bütün hayrlar içerir

Rahman keremiyle geceleyin tenezzül eder

Bize bizimleyaklar, ta ki yardm eder bize

Hükmün uçlarnda bize yaklaarak

Hepsi O’na ibadet eder
, hepsi O’na ükreder

Cezaya ve hüsrana maruz kalanlar hariç
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Veliyi gaflet annda görürsün

Zalimler hakknda alar ve dua eder

Rabbin, rabbitn ona büyük bedel gerekmez

Kalem’de de böyle gelmi zaten

Allah öyle buyurur: ‘
Sen güzel ahlak üzeresin .’

178 Baka bir ayette

‘Gece dinçlii daha iyi anlamay salar’
1™

buyurur. Hz. Aye’ye (r.a.)

Hz. Pcygabcr’in ahlak sorulunca ‘Ou ahlak Kura'd’ elemitir.

Hz. Aye böyle demitir, çünkü Hz. Peygamber halkn biricii ve

tekiydi. Bu nedenle bu biricik yaratlmn bütün güzel ahlak kendinde

toplamas gerekirdi. Allah bu ahlak azamet özelliiyle (‘sen azim bir

ahlak üzeresin’) niteledii gibi Kuran’ da azim diye niteleyerek ‘Ku-

ran-: azim
5180

demitir. Binaenaleyh Kuran Hz. Peygamber’in ahlaky-

d. Ümmeti içinden kendisine yetimi olanlardan onu görmek isteyen

kii Kuran’a bakmaldr! Kuran’a baktnda ve onu incelediinde,

Kuran’a bakmak ile Hz. Peygamber’e bakmak arasnda bir fark yoktur.

Bu itibarla sanki Kuran kendisine Abdulmuttalib olu Abdullah olu

Muhammed denilen bir beden eklinde var oldu. Kuran- Kerim Al-

lah’n kelam olduu gibi kelam da O’nn sfatdr. Demek ki Hz.

Muhammed bütünüyle birlikte Allah’n sfatdr. ‘Kim Peygambere

itaat ederse Allah’a itaat etmitir.’ Çünkü peygamber arzusundan ko-

numaz, Hz. Peygamber Hakkn lisandr. (Bata zikredilen ayete dö-

nersek) Hz. Peygamber bedeninin gecesinde ve tabiatnn karanlnda

Allah’n kendisine nasip ettii ve eriatnda belirlemi olduu salih

amellerden geceye ait amelî suretler ina ederdi. Bunun nedeni gecenin

ed-Dehr isminden kaynaklanan zamandaki ilahi tecellinin mahalli ol-

masdr. Hz. Peygamber söz konusu suretleri müahede üzere ina

edebilmek için Hakkn tecellisiyle yardm isterdi. Bu durum ‘Fecir

okumas mehûd (ahidi) olmutur’ 181
ayetinde belirtilir. Geceleyin ina

edilen bu ameller, baka bir amel deil, bilhassa gece namazyd. Hz.

Peygamber yardm isterdi dedik, çünkü Allah kutsi hadiste ‘Namaz

kendim ile kulum arasnda ikiye ayrdm’ demitir. Bir ayette ise ‘Allah

ile yardm isteyin
,m

buyurur. Yardm ancak amelde bir çabas olan
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kimse talep edebilir. Bu da 'Ancak senden yardm dileriz’
183

ayetinde

belirtilir.

Ey peygamber varisi! Sen bu amelde o hitabn muhatab olmaya

çal ki Hz. Muhammed dünya hayatndan ayrlmam olsun. Çünkü o

Kuran- Azim’in suretidir. Hz. Muhammed’in varisleri arasndan ki-

min ahlak Kuran olur ve tabiatnn gecesinde amellerin suretlerini ina

ederse, hiç kukusuz Hz. Muhammed’i kabrinden diriltmi olur. Bu
,

itibarla Hz. Muhammed’in vefatndan sonraki hayat, onun sünnetinin

hayatta olmas demektir. ‘Kim onu ihya ederse, sanki bütün insanlar

diriltmi olur.
i,ai Çünkü Hz. Muhammed en tam toplam ve en kâmil

surettir (bernamec-i ekmel). Bu nedenle Allah gece ibadeti hakknda

‘söz bakmndan daha dorudur’ demitir. Kuran’dan daha salam bir

söz ise yoktur. Ayn ekilde *Anlama bakmndan da daha iyidir.’
185

Yani

daha hazrlaycdr. Çünkü Allah ‘Biz kitapta hiçbir eyi ihmal etmedik’
186

buyurur. Burada kast edilen toplayc kitaptr. ‘Sebat bakmndan da

daha güçlüdür.’ Çünkü Kuran dier kitaplarn kendisiyle mensuh hale

gelmesi gibi nesh edilmemitir. Önceki kitaplardan bir hüküm sabit

olsa, ancak Kuran’da yer ald için sabittir. Bu nedenle sebat anlat-

mak için mübalaa kipiyle pekitirmitir. Bu yönüyle Kuran- Kerim

kyamet vaktine bititii için önceki kitaplardan daha sabittir. Bunun

yan sra Kuran’da önceki kitaplarda bulunan hususlar yer alrken onda

bulunanlar önceki kitaplarda bulunmamtr. Nitekim Hz. Muham-

med’de önceki bütün nebilerde bulunan özellikler bulunurken onda

bulunan bütün özellikler önceki nebilerde bulunmaz. Çünkü onun

ahlak Kuran’dr ve kendisine ve ümmetine önceki hiçbir peygambere

verilmemi özellikler verilmitir.

Herhangi bir kii gece amellerine ait bir sureti meydana getirdi-

inde ve Hak da o surete ruhunu üflediinde -ki Hakkn surete ruh

üflemesi kulun Hakk yardmc olarak müahede etmesinden kaynakla-

nr- o suret nâtk ve canl bir suret eklinde var olur. O suret iki saygn

asldan meydana gelmitir: Bir uçta Haktan dier uçta kuldan! Söz

konusu kul kulluunu hakkyla yerine getirmi. Efendisine kar vazife-

sini ifa etmi, nefsine veya Hakkn onu kendisine göre yaratt surete
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bakmadan -çünkü surete bakmak insana kibir verir- srf kul olarak

kalabilen kimsedir. Bu nedenle ayette önce
c
Ancak sana ibadet ederiz

’ 1*7

denilmitir. Çünkü sureti ancak ikinci halde kabul etmitir. Böylece kul

zat gerei ‘Ancak sana ibadet ederiz
>m

demitir. Sonra dönüp öyle

demitir; ‘Bi^i srat- müstakime ulatr , kendilerine nimet verdiklerinin

yolu, gazap ettiklerinin yoluna deil.’
189

Böylece iki durum (ibadet ve

yardm istemek) ile eriatn onun adna belirledii ekilde hakkm ken-

disine ödemi olduu yüce rabbi birletirmitir; eriatn kendisi için

belirlediinin dnda bir ey ona sorulmaz. Çünkü ona edebi öreten

Allah’tr; edep ise bütün hayrlarn kendinde topland ahlaktr. Gece

ameli bu kerim asl arasnda meydana gelince, iki ucu birletiren bir

orta haline gelmi, bu suret efendi-köle, Hak-halk olmutur. Bu suretle

Allah âlemi balangçta yaratmtr. Çünkü Allah’n sfadar ve isimle-

rinde de iki uç bulunur. Bu itibarla Allah kendisini sayesinde âlemden

müteal kalmasn gerektiren sfâdarla niteledii gibi âlemin üzerinde

bulunduu özelliklerle de nitelemitir. Allah zad gerei (yai âlemden

kaynaklanmadan) ezelden beri bu iki tür ifada nitelene gelmitir. Bu

iki tür nitelik birbirine zt uçlardr ve Allah iki zdd birletirmitir.

kendiliinde böyle olmasayd, âlemde iki zt yaratlmazd. ki benzer

de iki zttr. Bu yönüyle onlar benzerliin zdna sahiptir. Bu sayede

biz iki zdd kabul etmesi itibaryla âlemin Haldcn suretinde olduunu

anladk. Daha doru bir ifadeyle âlem -ki iki zddn kendisidir- kendi-

sini ina edenin suretindedir. Bu sayede âlem asl nedeniyle iki uç ara-

snda zuhur etmi, Allah’n âlemdekilerin elleriyle yaratm olduu

eylerde de durum böyle devam etmitir. Binaenaleyh âlem suretleri

ina ederken Allah onlann suretlerini ve hayatlann meydana getirir.

Nitekim Allah Hz. sa hakknda öyle demitir:
4

Topraktan ku sureti

yarattnda...'
190

Kast edilen yaratl suretidir. 'O da Allah'n izniyle ku

olurdu ." 91 Burada Allah sureti yaratlma izafe ederken onun ku olu-

unu da Hakka izafe etmitir. Seni yaratmas hakknda ise öyle demi-

tir:
4Onu tesviye ettiimde..

"91 Bu ayet
4

Topraktan ku sureti yarattn-

da ..."
91

ayetinin bir benzeridir. Sonra öyle der: ‘Ona kendi ruhumdan

üflediimde..."
9,1 Bu ise

£0 da Allah'n izniyle ku olurdu
"95

ayetine ben-

zer. Kulun amellerin suretlerini ina edii esnasnda Hakkn karsnda
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cem’ ve uhud halinde bulunursa, (böyle bir kulun ina ettii suretler)

natk ve canl suretler olarak var olur. Böyle bir cem’ ve müahede

nitelii olmadan onlar yerine getiren kimsenin amelinin suretleri ise

ressamlarn suretleri gibi ruhsuz suretler olur. Allah kyamet günü

onlara ‘yarattnz eylere hayat verin’ diyecek, onlar ise bunu yapa-

mayacaklardr. Çünkü hayat vermek onlara deil Allah’a aittir. Burada

hayat vermek derken canldan bir faydann meydana gelmesini sala-

yan canll kast etmekteyim. Çünkü tabiat da surete bir canllk verir.

Fakat bu hayata bir fayda elik etmez. Söz konusu canllk kokumayla

meydana gelen varlklarda da bulunan canllktr. Bu yönüyle tabiatn

(verdii canlln) gücü hissetmeyi aamaz. Kendisinden tefekküre

bal ameli ilerin meydana geldii ruhani güçler ise ilahi ruhtan var

olabilir. Binaenaleyh ruhlarn mertebelerini bilen bu ksa açklamalarda

ima ettiimiz srlar örenir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ KIRKYEDNC BÖLÜM
Temizlik mertebesine giren kii benden konuur'

Münazelesinin Bilinmesi

Kul bir temizlenirse beeriyetinden

Hakkn varlyla; natk hale gelir

Rükûdan kalkarken doru sözlü namaz klan gibi

Hakkn adna konuur o da

Konuurken hakkn vekilidir o (Semiallahu litnen-hamidehu)

Onu hiçbir engel alkoyamaz



160 Fütûhât- Mekkiyye 15

Onun her sözü dorudur

Her arab tadabilir o

Allah öyle buyurur: ‘O gün dilleri, elleri ve ayaklar onlarn yaptk-

lar hakknda aleyhlerine ahitlik edecektir .'
196

Yani kendileriyle yaptklar

iler hakknda ahitlik edeceklerdir. ahitlik yabancyken yaplabilir,

çünkü ahit olmak kaçnlmazdr. Söylediimiz gibi olmadnda, ahit

ile hakknda ahitlik edilen ayn kii olur. Bu durumda söz konusu olan

ise ahitlik deil ikrardr. Hâlbuki Allah ikrardan söz etmemitir. Bu

durum, organlarn nefs-i natka ile ilikisinin yönetilenlerin hükümdar-

la ilikisiyle bir olduunu gösterir. Nitekim (âlemin) Hak ile iliki ve

irtibat da böyledir. Asl Hak’tr ve Hak ezeli olarak yöneticidir. Bu

nedenle Hak için ezdi olarak belirli bir yönetilenin var olmas gerekir

ki o da mümkünlerdir. Bu itibarla mümkünler yokluk hallerinde Hak

tarafndan görülürler, çünkü onlar (ezeli ilimde) sabittirler (a’yan-

sabite). Allah da onlarn varlklarn ve kendilerinde yaratt eylerin

suretlerini meydana getirirken bir ksmn önce bir ksmn sonraya

koyarak mümkünleri tedbir eder ve yönetir. Burada Allah’n bilgisini

yaratklarndan gizlemi olduu kader srr vardr. Ta ki var olan suret-

lerde gözün görecei ekilde hüküm o kader srrna göre ortaya çkar.

Ayn ekilde Allah yönetici ruhlar var etmek istediinde, onlar da

ancak yönetici olarak var olmulardr. Söz konusu ruhlarn kendilerini

yönetecekleri suretler ve varlklar bulunmasa, onlarn hakikaderi batl

olurdu, çünkü onlar zat gerei yöneticidirler. Keif ehline göre de

gerçek böyledir. Burada bilinmeyen bir sr vardr, Allah izin verirse bu

bölümde ona deineceim:

Allah bedenleri ve cesederi nur/ate, toprak, kokumu su gibi bu

farkl yapnn esaslarndan yaratt. Yönetici ruhlarn tedbir mahalli olan

suretin düzenlenmesi tamamlandnda, Allah onda, daha dorusu

onun kendisini yaratnn üflemesini kabul etmesinden -ki o sürekli bir

feyizdir- yönetici ruhlar var etmitir. Bunlar o bedenleri yöneten,

onlarn yönetilmeye kabiliyetlerine göre onlarla bilfiil var olan ruhlar-

dr. Bu itibarla yaratllardaki derecelenmeye göre ruhlar da derece-
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çnmi, yönetici olmadaki ortak özelliklerinin dnda bir mertebede

bulunmamlardr. Yönetici ruhlar kabiliyetlerin mizaçlarnn suretiyle

ortaya çkm, yönetirken yönetilen bedenlerin gereklerini amamlar-

dr. Dta var olmalarndan önce mümkünlerin hakikaderine baknz!

Hak onlarda ancak kendilerinin kabul ettii surette zuhur eder. Bu

durumda onlar gerçekte Hakkn suretinde deillerdir; sadece tedbir

eden (yöneten) tedbir edilenin suretindedir. Çünkü O’ndan hakikadere

sadece kabul ettikleri kadar zuhur etmitir. Dolaysyla Hak halkn

üzerinde bulunduu haldedir. Hak’tan bundan baka bir ey görülmez

ve bilinmez; kendinde Hak ise bildii üzere olduu kadar O’nun hiçbir

ekilde bilinmeyen (özellii) vardr. Bu hiçbir ekilde bilinmeyecek

yön, ‘Allah âlemlerden müstanidir'
197

ayetinde iaret edilen kendisi

nedeniyle kendisine ait husustur. Burada Allah hakknda sana açklad-

mz bilgiyi biz kendi irademizle açklamadk, biz buna zorlandk.

Onu iyice ören ve sakn unutma! Çünkü bu bilgi sana Allah karsn-

da edebi öretir. Bu makamdan c

Sana isabet eden bir kötülük kendi nej-

sindendir
,m

ayeti nazil olmutur. Yani Hak sana ancak kabul edecein

kadarn vermitir. lahi feyiz genitir, çünkü Allah ihsan geni olan-

dr. Allah’n katnda bir ksma bulunmazken sen O’ndan ancak zatnn

kabul edebileceini alrsn. Öyleyse bu genilii senin için daraltan ve

seni, darla sokan zarndr. (Haktan) sende tedbiri gerçekleen bu

(isim) kendisine ibadet ettiin rabbindir ve sen ancak O’nu bilirsin.

te bu (herkese) görülecei ekilde Hakkn senin için kendisinde tecel-

li edecei alamettir (tahavvül fi’s-suver). Dünyada bu alamet herkese

açk deildir ve her insan kendinden onu bilirken onun kendisince

bilindiini fark etmez. Bu nedenle insanlar öyle der: ‘Allah beni una

buna altrd.’ Bunu örendiinde, Hakkn senin üzerinde bulundu-

un duruma göre seninle olduunu anlarsn; yoksa sen O’nunla deil-

sin! Kuran- Kerim’de bu hususa
‘0 sizinle beraberdir, her nerede bulu-

nursanz'
,m

ayetinde iaret edilmitir. Siz O’nunla deilsiniz ve herhan-

gi bir kimsenin de O’nunla beraber olmas mümkün deildir. Allah

herkesin bulunduu durumda herkesle beraberdir. Âlemdeki bireylere

baknz! Onlarda gördüünüz, Hakkn kendisidir.
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Bu kefin ardnda keif olmaz

Bu vasfn ardnda vasf olmaz

Zuhur eden ve gizlenen Hak münezzeh

O’nun ahidi böyle bildirmi ve söylemi

Tedbirden soyutlanmak mümkün deildir; mümkün olsayd

rububiyet batl olurdu. Rububiyet batl olamayacana göre tedbirden

soyudanmak mümkün deildir. Baka bir ifadeyle tecridin dayana

yoktur. Çünkü ilahn -sen- ancak endeki müdebbir (yöneten) olarak

bilebilir ve O’nu ancak kendinden tanyabilirsin. Dolaysyla senin de

tedbir edici olman gerekir. Bu itibarla dünyada ve ahrette bir cismin ve

ruhun bulunmas gerekir: Her âlemde orann yaratlna uygun bir

halde beden ve ruh bulunur. Ruhlar ise suretlerin farkll nedeniyle

türlü türlüdür. Bu durum kitapta daha önce zikrediidii üzere Hak ve

halk çin geçerlidir. Bu anlamda Hakka tercüman olmak üzere u beyti

söyledik:

Sen nasl istersen öyle ol, çünkü Ben .

Sen nasl olursan öyle olurum

Gerçekte de durum böyledir.
(

Allah hakk söyler ve doru yola ulü$-

trr.’

DÖRT YÜZ KIRK SEKZNC BÖLÜM
Onun katndaki ey hâkim olunca üzerimde

O’nu biz nasl görebiliriz

?
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Alemin varlyla bizi artr

Hâlbuki âlemin varl tlah’n varl

O’nu kendinden bakas görmez

Baka biri var m ki O'nu görebilsin

Biz sürekli mümkün varlklarz

Varlk ve yokluk halinde O’nun himayesinde

Ne bakayz O'ndan ne O’yuz biz

Bizim dalaletimiz O’nun hidayetinden

Allah öyle der: ‘Kâfir’in dili tutuldu
*200 Bu nedenle kâfir oldu (ört-

tü, gizlendi). Bu yönüyle domak ve batmak vardr ki bunlar da bul-

mak ve yitirmektir. Söz konusu olan Hak güneidir: Doudan do-

mutur. Domam olsayd, o yer merk, yani günein doduu yer

olmazd. ‘Sen onu batdan (marip) getir
.'’201 Gerçekte günei batdan

getirmi olsayd, oras hiç kukusuz merk, yani dou olacakt. O
halde güne ancak doudan doabilir ve bu nedenle kâfir susmutu. O
susmutur, çünkü o doma nerede olursa dou adnn onu takip ede-

ceini biliyordu. Yine biliyordu ki, günein batt yerin, yani mari-

bin (örenilmesine) gerçekte bir yol yoktu Kâfir, anlayta kusurlaryla

birlikte, oradakilere Hz. brahim’in getirmi olduu hususu nasl akta-

racam bilmekten aciz kald için susmutu. Bu nedenle hakikat,

Nemrut’a karanlk kalm, nefsinde baarszlk' duygusuna kaplm,

oradakilerin önünde Hz. brahim’in kesin delili ortaya çkmt.

Nemrut’a birinci mesele nedeniyle küfür nispet edilmiti, çünkü o

Hz. brahim’in ‘Rabbim hayat veren ve öldürendir
*202

sözüyle neyi kas-

tettiini biliyordu. Bu esnada bilgisini gizlemi ve bu nedenle kâfir,

yani ürten-gizleyen diye nitelenmiti. Bu itibarla Nemrut ‘Ben de öl-

dürür ve diriltirim’ demitir. Anlatldna göre Nemrut ölümü hak

etmi birini öldürmek yerine balamakla onu diriltmi olduunu

söylemitir. Hâlbuki Hz. brahim’in kastettii tam da Nemrut’un an-

ladyd. Hz. brahim gerçekte daha kapal ve daha uzak bir meseleye
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dönmüken orada bulunanlara göre daha açkt. Hz. brahim ikinci bir

mesele getirmi, buna kar Hz. brahim’in durumu hakknda kâfir

susup kalmt. O, gerçekte daha gizli olan bir meseleye nasl geçi

yapacan bilememiti ve delil getirmekten uzak kalma. Buna kar-

lk kavini nezdinde delil, kendisine kar ortaya çkmt. Nemrut’un

susmas bu mucizevî ile ilgiliydi. O i oradakilerin gözlerini Hz. bra-

him’in daha açk olandan kapalya intikalini anlamalarn engellemi,

onlar köreltmiti. Nemrut’un susmas ve armas da, oradakilerin

içlerinde Nemrut’un aciz kald inancm meydana getirmiti; amaçla-

nan da buydu. Nemrut mecliste bulunanlarn kalplerinde bu konuda

meydana gelecek kukuyu izale edebilecek kudrete sahip deildi. Hz.

brahim’in doru söylediini anlam, fakat Allah kendisine hidayet

nasip etmemiti. Baka bir ifadeyle Allah Nemrut’un peygamberin

sözüyle iman etmesine imkân vermemiti. O, Hz. brahim’in gerçei

söylediini biliyordu: Zaten susmak hali ancak Hakkn nezdinde bulu-

nann ortaya çkmas halinde söz konusu olabilir (çünkü en kesin delil

odur). Hakkn nezdinde olan ise senin üzerinde bulunduun durum-

dur. Hak sana ancak seninle zuhur eder, sen de O’nu kendinde ikrar

eder, sonra da Hakka dair ikrar etmi olduun eyi inkâr edersin. nkâr

senin kendini ve Rabbini bilmeyiinden kaynaklanr. Kendini bilmi

olsaydn, Rabbini bilmi olacakün. O halde sadece halk (yaratlm)

vardr: Halk senin gördüün ve müahede ettiindir. Her nefes halden

hale girmedeki incelikleri tefti etmi olsaydn, hiç kukusuz, unu

görürdün: Hak (bir açdan) senin halinin ayn olduu gibi kendisi

olmak bakmndan ise bütün bunlarn ardmdadr. Nitekim Hak ayn

zamanda bütün bunlarn ayndr. O halde Hak (bir yandan) halk iken

halk Hak deildir. Bununla birlikte ona verilen isimler deiebilir.

Hakkn kaundan olan ilerden birisi de Hz. Musa’nn dann parça-

lanmas deil miydi? Dan parçalanmasyla Hz. Musa baylmtr ki,

bu, en büyük susmadr. Onu bayltan, O’nun katnda olan eydi. Hz.

Musa Rabbini görmek isteyenlerdendi. Daha önce bilmeyip o esnada

Hakk’n âlem karsndaki bir suretini de örenince, öyle dedi:
C
.Sana

tö\be ettim.’
203

Yani daha önce talep ettiim üzere arak seni görmek

istemiyorum. Çünkü ben Senin hakknda bilmediim bir eyi ören-
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mi oldum. ‘Ben ilk müminim .

7204
Yani ‘Beni göremeyeceksin’ hükmüne

ilk iman eden benim. Çünkü bu sözü bana söyledin, o söz bir haber-

dir. Bu nedenle onu -bilgiye deil-, imana katarak ‘ilk müminim’ de-

mitir. Hz. Musa bu ifadesiyle Hakkn ‘Beni göremeyeceksin’ sözüne

iman kastetmemi olsayd, ‘ilk’ demesinin anlam olmazd, çünkü

ondan önce de müminler vard; fakat böyle bir ifade daha önce ortaya

çkmamt.

Susmak veya baylmadan sonra iman eden herkes, hiç kukusuz,

basiret üzere iman etmi demektir. Öyle biri imannda bilgi sahibidir.

Böyle insanlarn Allah’n kullar arasnda bulunmas güçtür. Allah ehli

içerisinde bilgiyle birlikte kendisinde imann kald kimseler azdr,

çünkü kii daha açk olana intikal ettiinde -ki daha açk olan bilgidir-

hiç kukusuz imanndan intikal etmi demektir. Kamil ise bildiini

bilirken ayn zamanda ona iman eden kimsedir; yoksa iman etmediini

biliyor deildir. Bu nedenle kâmile aym anda mümin ve âlim denilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ KIRK DOKUZUNCU BÖLÜM

'Bir kuluma ibadet eden benim kulum deildir' Diye

Allah'tan Aktarann Münazelesinin Bilinmesi

Kulun kulu olur mu hiç?

Münezzeh Allah ne kadar mükemmeldir!

Müteabih ve muhkemi söylemi

Mücmeli ve mufassal var
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Her gözle om görürüm

Her bilgiden üstün kld

Allah ona toplam

Bütün varl ve emeli

Ona itidal verdi önce

Bundan sonra onu tafsil etti

Ancak yollar var O’nun

Her halimde ona ait

Bütün kemale ulatk

Ben ve O: her ey O’nun

Allah Hz. MuhammecTe öyle demitir: ‘De ki bütün i Allah’a ait-

tir.’
208

Biz de bu nedenle öyle dedik: Her ey O’nun! Dikkat ediniz!

Yaratma ve emir Allah’a aittir. Ö yaratma ve emir demektir. Biliniz ki,

memluk, yani köle efendisine sahip olabilir. Bu nedenle Hakim

Tirmizî, Hakk ‘mülkün mülkü (kölenin mülkü)’ diye isimlendirdi.

Efendiden bakas da köleye sahip olamaz, çünkü kul (köle) her du-

rumda efendisine yöneldii gibi efendi de bütün ilerinde onun halle-

rini yönetir. Mülk, iddet ve kahrla yönetmek demektir. Efendi kulda

diledii bir eyi yapamazsa, hiç kukusuz, o yönden efendilii kalkm

demektir.

Kulun halleri iki ksma ayrlr: Zati ve arzî haller! Kul bu hallerin

her birinde efendide tasarruf eder. Hepsi Allah’n kullardr. Kim dü-

ük himmetli, az bilgili, kesif perdeli, kaln enseli olursa, Hakk braka-

rak O’nun kullarna tapar. Böyle bir insan rububiyet mertebesinde

Hakla didiir, O’na kulluun dna çkar. O gerçekte bir kul ve köle

olsa bile Allah’a kendini adam veya O’nun tarafndan seçilmi biri

deildir. Bir insan Allah’n bir kuluna ibadet etmezse, o kii, Allah’n

saf ve halis kuludur. O kul bütün halleriyle efendisinde tasarruf eder-

ken Hak da hallerdeki deimelere göre sürekli onun iinde yaratan
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olarak bulunur. Hz. Peygamber öyle der: ‘nsanlarn hizmetçisi onla-

rn efendisidir.’ Çünkü hizmetçi onlarn ilerini yürütendir. Onlar

hallerinin gerektirdii eyi
,

yapmaktan aciz kimselerdir. Yönetmenin

tarzm bilen, kulun mertebesi karsnda efendinin mertebesini de bilir.

Bu durumda kul/köle efendinin emrine balanmakla nitelenirken efen-

di kulun zorunlu ihtiyaçlarn yerine getirmek özelliiyle nitelenir.

Köle ile efendinin durumu hakknda ortaya koyduumuz bu hususun

ardndan, bir kul baka bir kulda tasarrufta bulunmakla tatmin bulmaz.

Çünkü görür ki, tasarrufta bulunduu kul, kendisi gibi efendisi olan

Hakta tasarrufta bulunmaktadr ve onun -tpk kendisi gibi- Allah’n

kulu olduunu görür. Her ikisi de Allah’n kulu ise birinin ötekine

kulluk etmesi doru deildir. Binaenaleyh köle ancak perde nedeniyle

köle olabilir.

Süleyman ed-Dünbûl ile karlamtm. Aramzda ilahi bilgi hak-

knda geçen bir sohbet hakknda bir eyler söyledi, ben de ona öyle

dedim; ‘Ben senden Hak ile aranda geçen sohbetten baz hususlar

duymak istiyorum.’ öyle dedi; ‘Hak bir gün srrmda benimle mülk

hakknda konutu ve bana ‘Benim mülküm büyüktür’ dedi. Ben de

‘Benim mülküm seninkinden daha büyük’ dedim. ‘Nasl söylersin?’

deyince, u cevab verdim: ‘Senin gibi biri benim mülkümde bulunur-

ken senin mülkünde senin gibi biri yoktur. Kimin mülkü daha büyük?’

‘Haklisini’ dedi. Süleyman ed-Dünbulî bu sözüyle Hakta tasarrufa

iaret etmektedir ki, ortaya koyduumuz mesele buydu. Bunu öre-

nince, kendi kadrini, mertebeni, rububiyetinin anlamn ve kulda (ta-

sarrufta bulunurken) kime kar rab olacan anlam olursun. Bu

husus bilgiyle yakn (bilinir), halle daha yakn, müahedede ise daha

haz vericidir.

1

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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DÖRT YÜZ ELLNC BÖLÜM
'Zuhurum için sabit olan benimledir, çünkü Allah

onanladr, benimle deil' Münazelesinin Bilinmesi

Bu hakikattir, birincisi mecazdr.

Kul bir yerde sabit olunca

Sabit olan ilah’tr

‘Ya Rab! Bana unu ver’ dediinde

Sana verir onu, çünkü cömerttir Rab

Biz O’ndan baka olsaydk

Allah adna bana söyle! Ölen kim?

Bir dille bana aktar

Bu dille konuan ve susan O

Kulun hakikati kalmam

Birlii nedeniyle

Yaratklarda bir kasetçisi yok

Böyle olunca kavgac da yok

Bir gece benim evime geldiinde

Orada geceleyince kimdir geceleyen?

Hah varlnda konuur

Diledii eyi söyler ve ben susarm

Madenler ve benzerleri olmasayd

Altn ve gümü deerli olmazd
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Oldan ve izzetinden atm

Nükteyi bilen srr söyleyince

O’nun rz hakknda kimse gayrete gelmez

îlah’n kulu burada susmu olandr

Allah öyle buyurur: ‘O’nun vechi dnda her ey helak olacak .

1206

Bilmelisin ki Allah’n kendisine ehil yapp kendisine ayrd kullar iki

ksma ayrlr: Bir ksm Allah’a Allah ile ait olurlar. Bir ksm Allah’a

nefisleriyle ait olurlar. Bunlarn dndakiler, kendi nefisleriyle kendile-

rine aittir olanlardr ve onlardan herhangi bir ey Allah’a ait deildir.

Biz bu insanlar muhatap almyoruz, çünkü onlar cahillerdir ve cahil-

lerden olmaktan Allah’a snrz! Nefisleriyle Allah’a ait olan kullar

‘Ben cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm1207
ayetini hak-

kyla idrak edenlerdir. Onlar aralarnda son derece merhametli kimse-

lerdir. Onlarn alameti, bütün hallerinde fena, beka, mahv, ispat,

gaybet, huzur, cem’ ve fark gibi yaratlmn kabul etmi olduu bütün

hallerle nitelenmektir. Bunun yan sra zikredilen makamlara nispet

edilen özellikler de onlara aittir. Söz konusu makamlar tevekkül, züht,

vera’, marifet, muhabbet, sabr, ükür, rza, teslim ile tasavvuf yolunda

zikredilmi makamlardr. Onlarn nefisleri bir halden bir hale, bir ma-

kamdan baka bir makama deimeyi ve dönümeyi kabul edicidir.

Bütün bunlar ‘Allah için’ gerçekleir. Çünkü onlar Allah’n bütün bu

ilerde kendilerini çardn duymu, zevk ve hal yoluyla -bügi ve

inançla deil- söz konusu hal ve makamlarla O’nun huzuruna girmi-

lerdir. Dier müminler ve kuralc âlimler ise bütün bu konulan bilir-

lerken bu konularda zevkleri yoktur. Onlara Hak tecelli ettiinde,

O’nun zuhuru nedeniyle sabit duramazlar. Çünkü yaratlma (hadis)

kadim zuhur ettiinde, yaratlmn izini siler ve yaratlm kadimi

görmeye takat yetiremez. Bu nedenle sahih-kutsi bir hadiste Hakkn

kulun görmesi ve duymas olduu zikredilmitir. Bu sayede kul, Hak-

kn tecellisi veya kelam karsnda sabit durabilir. Baknz! Hz. Mu-

sa’nn kula Hak olunca, Hakkn konumas karsnda sabit kalabil-

mi, Hak da onunla konumutur. Tecelli gerçekletiinde Hak Hz.
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Musa’nn gözü olmadnda ise (tecelli karsnda) baylm ve sabit

duramamt. Bu esnada gözü Hak olsayd, hiç kukusuz, sabit kalacak-

t. •

"

Dier kullar ise Hak ile Hakka ait kullardr. Bu nedenle hadis veya

kadim korkutucu her yerde zatlarna ilemi ilahi güç nedeniyle sabit

durabilirler. Dolaysyla her hal ve makamda hüküm vermek ve tasar-

rufta bulunmak üzere zuhur eder ve görünürler. Bu itibarla onlar, hal

ve makamlarn sahipleridir, fakat hiçbir ey onlara sahip deildir. Bu-

nun istisnas daha önce söylediimiz üzere mülkün mülkü olduunda

Hakk sahiplenendir. Kendi zatlarnda bu ölçüyle bulunurlar. Allah ile

duyarlar, O’nunla görürler, yerler, içerler, uyurlar, kalkarlar. O’ndan

dolaya duyarlar, görürler, yerler, içerler, uyurlar, ayaa kalkarlar. Bu

durum Hz. Peygamber’in Allah’ övmek üzere bir hutbesinde söylemi

olduu ‘Biz O'na aidiz ve O'nunla hareket ederiz’ hadisinde belirtilir.

ki kul bir araya gelip birisi nefsiyle, dieri Allah ile Allah’a ait olursa,

nefsiyle Allah’a ait olan Allah’a Allah ile ait olann halini inkâr eder.

Hâlbuki Allah’a Allah ile ait olan, nefsiyle Allah’a ait olann durumunu

inkâr etmez. Çünkü biri srf-halis kul iken öteki srf-halis Haktr. On-

lardan görünen zahiri suret halk (yaratlm) suretiyken batn suret

farkldr. Nefsiyle Allah’a ait olann bâtnî suren yaratlm suret, öte-

kinden ortaya çkan bâtn suret Hakkn suretidir. Biri Hakta, Hak için

ve Hak ile tasarrufta bulunurken öteki Hak için, halkta, halk vastasyla

tasarrufta bulunur. Bir ksm Hakta, Hak için, halk ile tasarrufta bulu-

nur ki, nefisleriyle Allah’a ait olanlar kastediyorum. Harikuladeler

nefisleriyle Allah’a ait olanlara aitken Allah ile Allah’a ait olanlara men-

ziller aittir. Birincisi keramet sahipleriyken ötekiler menzil sahipleridir.

Keramet sahipleri hem Allah’n ve hem de yaratklarn katnda bilinir

ve tannrlar. Menzil sahipleri, Allah’n katnda bilinir, fakat hemcinsle-

rinin karnda meçhuldürler. Keramet sahiplerinin hallerinde ilahi tu-

zaklar ve istidrac gizlidir. Menzil sahipleri ise ilahi tuzaktan korunmu-

tur, çünkü onlar Rablerinden gelen basirete ve delile sahip kimselerdir.

Onlar hakikate ulaanlardr. Allah bizi ve sizi kendine seçtii kullarn-

dan eylesin, âmin! , .
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‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr *

DÖRT YÜZ ELL BRNC BÖLÜM

"Miraçlarn bilgisi mahreçlerdedir' Münazelesinin

Bilinmesi

Alemin miraçlardaki varl olmasayd

Har/in varl mahreçlerde görünmezdi

Darbmesel ortaya koymu onu

Miraçlarn rütbelerinde yükselen için

Kendi yolunda yükselen nefs

Miraç menzillerinden uzaklar

Allah öyle buyurur: ‘Melekler ve ruh O’ta yükselir.’
20* Baka bir

ayette ‘Güzel kelime O'na çkar’
209

,
baka bir ayette ‘Dereceleri yükselten-

dir, Ar’n sahibidir
’310

denilir.

Bilmelisin ki mümkünler, Allah’n tükenmez kelimeleridir. Onla-

rn vastasyla ilahi kelimelerin otoritesi ortaya çkar ki, bu durum

kaçnlmazdr. Kelimeler bileiktir, çünkü onlar, bir ey ifade etmek

üzere gelmilerdir. Bu yönüyle mümkünler dilde ‘ol’ lafzyla ifade edi-

len bir terkipten meydana gelmilerdir. Binaenaleyh.bu ifadeden ancak

ruh ile suretten bileik bir ey meydana gelebilir. Suretler de aralarn-

daki münasebetlere göre birbirlerine eklenir ve vadi bir telifin gerçek-

lemesiyle bizde (zihnimizde) manalar ortaya çkar. Suretlerde gerçek-

leen birleme, onlarn zat gerei gerçekleen bir birlemedir, yoksa
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onlarn iradesiyle veya tesadüfle gerçeklemez. Çünkü onlar zatlar

gerei (kendileri hakkmdaki) bilgiyi verirler. Bu bilgi deimeyecei

gibi (bu bilgiye göre söylenen) söz de deimez ve meiyet de uygula-

nr. Bu itibarla suret ehadet âleminde gayb âleminde bulunduu du-

ruma göre ortaya çkarken gayb’de ise görünür âlemde kendisinde

bakalat sonsuz suretlerle bulunur. Söz zahir âlemde anlarla
211

orta-

ya çkar, çünkü sonsuz bir eyin (bir defada) varla girmesi mümkün

deildir. Sonsuz olan bitimli olamaz ve bu nedenle de bir snrda du-

ramaz. Allah’n kelimelerinin -ki âlemdir- kendisinde ortaya çktklar

madde, Rahman’m nefesidir ve bunun için onlara kelimeler denilmi,

(onlardan birisi olan) Hz. sa hakknda ‘Allah'n kelimesi’ denilmitir.

Bilmelisin ki Allah kelimelerinden dilediklerini izhar ettiinde, on-

lar için belirli mertebeler takdir etmitir. Bir ksm nurani, nar (ate

kaynakl) ve turabîdir (toprak kaynakl) ruhlardr. Onlar, farkl merte-

belerdedir. Allah hepsini nefislerine vakf klm, onlara ahit tutmu,

bu nefisler içerisinde onlardan perdelenmi, sonra onlardan kendisini

aramalarn istemi, kendisini aramak üzere sayesinde yükselecekleri

miraçlar belirlemitir. Bu miraçlarla birlikte Allah onlar için had, yani

tanmn hükmü altna girmitir. Bunun yan sra Allah onlara kendisiy-

le (Hakk) bildikleri kalpler yaratm, bir ksm için tefekkürde kullan-

dklar fikir gücü yaratmtr. Onlarn miraçlarnn bir yönü de her

bakmdan O’ndan benzerlii olumsuzlamaktr (tenzih). Ardndan -

(kendisini bilebilmeleri) için- onlara benzemi, daha önce olumsuzla-

dn olumlamtr. Sonra, kendilerine haber verdiinde, haberinin

doruluunu göstermek üzere delillerini ortaya koymutur. Onlarn da

anlaylar da, yaratllarndaki hakikaderinin derecelenmesine göre

derecelenmitir. Her biri O’nu (veya haberi) anlamak üzere bir yöntem

takip etmi, bulunduu durumun dna çkmamtr. Binaenaleyh her

birisi, Allah’ arayn sonunda ancak kendi nefislerini bulmutur. Bir

ksm kendisinin O olduunu söylemiken bir ksm bu konuda acizlii

dile getirerek ‘Bizden istenilen ey O'nun bilinemeyeceini bümemiz-

dir’ demilerdir. Acizlik budur. Bir ksm ise ‘bir açdan bilinir, bir

açdan O'nu bilmek imkânszdr’ demi, bir grup ‘Herkes vard gö-

rüte hakldr’ demi, ‘mutlu veya bedbaht olsa da hepsinin görüü
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dorudur’ diye eklemitir. Bu gruptakilcre göre mutluluk ve bedbaht-

lk, yaratlmlara izafe edilen nispederdir. Nitekim doru sözlü ve

hakkaniyete göre davranmann da övülmü iki nispet olduunu bilsek

bile, onlarn da eriata ve akla göre knandklar balamlar vardr. De-

mek ki bizatihi olan bir ey yokken (baka bir açdan) her ey bizatihi

ve kendisi için vardr. Bütün yaratlmlar, mümkünün zorunluya

(vacib) balanmas gibi Allah’a balanmlardr; mümkünün var olma-

s veya yok olmas mudu veya bedbaht olmas durumu deitirmez.

Hak da isimleri yönünden âleme balanmtr, çünkü ilahi isimler,

zorunlu bir ekilde (zad iktiza) âlemin varln talep ederler. O halde

varlkta her iki taraf hakknda da, snrlanmann dna çkmak söz

konusu deildir. Biz O’nunla (var olup) O’na ait olduumuz gibi O da

bizimle (zuhur etmi) ve (Yaratan olarak) bize aittir. Bununla birlikte

bizim için Rab veya Yaratan denilemez. Bizim Rabbimiz ve yaratc-

mz O’dur. Allah bizimledir, çünkü O kendisiyle vardr! Bize aittir,

çünkü kendisine aittir. Bununla birlikte O bize varlkla imdat ederken

biz de bilgiyle O’na imdat ederiz (O’nu biliriz ve varlktaki maksat

gerçekleir). O’nun bizi yükümlü tutmas, Onun yükümlülüüdür.

Demek ki teklif, bizim vastamzla ortaya çkmtr ve bizi bizden ba-

kas yükümlü tutmamtr. Fakat bizi -bizim vastamzla deil- O’nun

vastasyla yükümlü tutmutur. Böylelikle mertebeler birbirine girmi-

tir. Allah zat gerei tenezzül etse bile, dereceleri yükseltendir; yaratl-

m olan ise zat gerei yükselse ve miraç etse bile, nüzul, yani inite-

dir. Binaenaleyh hiçbir varlk, varlk ve yokluk halinde, tesir etmenin

(ve edilmenin) dnda deildir. Bu itibarla gerçekte nispetlerin dnda
müessir de yoktur. Onlar, üzerlerinde varlk kokular bulunan var ol-

mayan durumlar/eylerdir. O halde yokluk, kendisinden varlk kokular

gelmeden, tesir etmezken varln da ancak yokluk nispetiyle birlikte

tesiri olabilir. Birbirine zt iki ey irtibatl -ki bunlar varlk ve yokluk-

tur- olabildiine göre iki varln birbiriyle irtibatl olmas daha müm-

kündür. O halde sadece irtibat ve
c
Topuk topua yapt'212

ayetinde

dikkat çekildii üzere birbirine balanma ve yapma vardr. Baka bir

ifadeyle bizim iimiz O’nun iine bitimi, balanma ve akit gerçek-

lemitir. Hiçbir zaman O’nun bandan çkamayacaz. Doru sözlü
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Hak âyetin devamnda ‘O gün var rabbinedir
’213

diyerek kendi merte-

besinin sana bal olduunu ortaya koymutur. Yani topuklarn açld-

gün her ey mutlu veya bedbaht, yorgun veya dinlenmi herkesin ii

Allah’a varacaktr.

Hz. Peygamber Dcccal hakknda ‘Onun cenneti ate iken cehen-

nemi cennettir
3

diyerek her ikisini de olumlamtr. Demek ki cennet

sabit bir cennetken ate de sabit bir atetir. Göze görünen suretler

bazen varln kendinde bulunduu duruma mutabk iken bazen de-

ildir. ster hayalde olsun ister olmasn, her durumda onlar, var olma-

lar gerekli iki varlktr. ki varlk/durum birbiriyle irtibatl olunca,

onlar birletiren ara bir varlk da bulunmaldr. O da her birinin zat-

nn gerektirdii bir eydir ve var olan ilave bir duruma muhtaç deil-

lerdir. Bu nedenle onlar, kendileri nedeniyle birbirine balanmtr,

çünkü sadece Hak ve halk vardr! O halde onlar birbirine balayan

ba ya ikisidir veya onlardan birisidir. (Birisiyse) birisinin bu hükme

sahip olup ötekinin olmamas mümkün deildir, çünkü her ikisinin

ortak özellii bu irtibatn onlarla ortaya çkmasdr. Baka bir ifadeyle

irtibat, her ikisiyle birlikte ortaya çkar, yoksa sadece birisiyle deil! Bu

irtibata ramen, o ikisi birbirinin benzeri deildir, hatta hiçbir eyin

bir misli ve benzeri yoktur. Bununla birlikte her ikisinin onlardan

birisinde bulunup ötekinde bulunmayan bir özellikle ayrmalar gere-

kir. Bu farkl özellik sayesinde her birisine iaret edilir. O halde muh-

taçlk yönelmeyi ve hareketi kabul etmeyi gerektirirken zenginliin

hükmü böyle deildir. Çünkü biz mknatslarla demir arasmda bir

münasebetin ve irtibatn bulunduunu biliriz. Bu irtibat Yaratan ile

yaratlm arasndaki irtibat gibi zorunlu bir irtibattr. Fakat mknats

tuttuumuzda, demiri kendine çeker. Buradan mknatsta çekme gücü

ve demirde kabul etme özelliinin bulunduunu anlarz. Bu nedenle

ona doru hareket ederek edilgenleir. Demiri tuttuumuzda ise mk-

nats çekemez. Demek ki o ikisi de birbiriyle irtibatl olsalar bile, yine

de birbirlerinden ayrm ve farkllamlardr. nsanlar daha dorusu

bütün âlem Allah’a muhtaçken O âlemlerden müstanidir.
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Varln sureti ite böyle

O’ndan bakasna yönelme

O’ndan biz çift olarak meydana geldik

O ise tek olan ilah

DÖRT YÜZ ELLKNC BÖLÜM

Benim bütün sözlerim kullarma öüttür, keke öüt
alsalard' Münazelesinin Bilinmesi

Ne zaman öüt versen, kelammla ver

O her makama hakkm verendir

Manas kadim ve hadis bilgiyi içerir

Fakat perdeleri var

Perdesi bizim lafz ve harflerimiz

Her sözün hakikatini kendinde toplar

Deriz ki ‘Allah söyledi’ bir harfle

Bir harf ki aslnda yaratklar söylemitir onu

Rüyalarmz delilleriyle onu reddeder

Keif rüyann gördüünde srar eder

Terakki eden için hüküm ikisine birden ait (tenzih ve tebih)

Ruhlarn ve cisimlerin miraçlaryla yükselen
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Tenzih edilmi ve tebih edilmi bir ekilde bak Hakkn sözüne

Hüküm kadimlerde kadimlerindir

Varln bilgisi onun ziya ve karanl

Var olanlarn karanlnn katt bir nur demek ziya

Niçin öyle birini duymadm ve benzerini görmedim

?

Bulut perdesinde görünen bir güne gibi

Zaman hakknda hüküm verdim

Günlerin doumu hakknda hüküm verdiim gibi

Dehr mahkûmdur ve hakimdir

Bununla birlikte benim üzerimde hüküm verenler yücelir

eriatlar ve deliller üzerinde hüküm vermi

Onlar da hizmetçilerden olsa bile

O’nun gözüyle bakarsan her eye

Hükümler içinde hükümler gözükür sana

Allah peygamberine öyle der:
cDe ki size birisiyle vaaz ediyorum .'

314

Onu dinleyenlerin bir ksm öyle demi: ‘Bize vaaz etmen veya etmemen

bir.
,ns

Allah iman ehline inayet ederek ''Öüt ver, çünkü öüt müminlere

fayda verir
’216

demitir. Allah öüdünden yüz çevirene bakmadan öü-

dü dinleyene intikal etmitir. Bu itibarla varlk mümine bal olduu

kadar Allah da müminlerin üzerinde el-Miiheymin ve el-Mümin’dir.

Bize göre Allah’n inayetine verilecek karlk, O’nun eriatna göre

amel, emir ve yasaklarna uymaktr. Baka bir ifadeyle O’nun inayetine

karlk riayet lazmdr. Bize yakan davran budur. Çünkü emirleri

kabul ederek riayet etmemizin faydas, kendisine muhtaç olduumuz

için, neticede bize döner. Allah’n bize inayeti ise O’nun bir ihsandr,

çünkü O müstani ve bu müstagniliiyle övülendir. Allah bize doa-

mzn kendisinden nefret ettii ve gayelerimize aykr olarak gerçekle-

en hadiselerle öütte bulunmu, biz de gayelerimize aykr hadiselerin
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bize yerlemesi ihtimaline kar yüz çeviririz. Bununla birlikte Allah

bütününden olmasa da bir ksmnda bizi korur. Çünkü belalarn sonu

ve en büyüü ölümdür ve ölümün hangi tarzda olursa olsun gelmesi

kaçnlmazdr. Burada ölüm derken dünya hayatndan göçü kastediyo-

rum, çünkü ehit de intikal eder ve bununla birlikte ölümle nitelen-

mez. Bize edep öreten Allah -çünkü bizim de Allah’n peygamberleri-

ne örettii edepten nasibimiz vardr- böyle dememizi emretmitir.

Binaenaleyh Allah baz kimseleri ayrarak özellikle edep vermi deil-

dir. Kim Hz. Peyganber’in örettii edebi kabul ederse, Allah’n edep

örettiklerinden olur ve mutlu olur. Böyle bir insan örendii edebin-

de Allah’a dayanmtr ve bu edep edeplerin en güzelidir. (Konuya

dönersek) Allah kendi yolunda öldürülenlere ölü dememizi yasaklam;

onlar ölü saymamza müsaade etmemitir. Allah yolunda öldürülenler,

benim imanma göre O’nun katnda ve canldr ve rzklandrdrlar.

Bizden önceki nesillere gelen belalar Allah’n bize zikretmesi bir hal

zikridir.

Fiilin en hazl olan zorlayc fiil, baknz

Aklnla düün, varln yücelii seni görürse

Bana ait ol, benim tçtn olursan bütünüm olursun

Yoksa ibret al, varlk benim ihsanm

Tövbe ettik cezamz hafiflemedi

el-Mecid el-Mecid’den bildirdi

inkâr edenlere de ki ‘sözüm doru’

el-Mecid’in ihsanndan gafil kaldnz

Ahiret hayatna intikalle istikbalde gerçekleecek baz ilerden söz

etmitir. Bunlar kullan mudu eden veya etmeyen, gayeye uyan veya

uymayan, doaya yatkn olan ve olmayan, kemali ve eksiklii gösteren

hususlardr. Onlarn (bir ksmn) arzulamak ve bir ksmndan sakn-

maktan söz etmitir. Allah an yaknln yaknla kar büyük bir
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perde olduunu bildii için, kendisini zikretti. Bu itibarla O bize ah

damarndan daha yakn olduunu bildirdi. ah damarnn yaknlm
biliriz, fakat gözlerimiz onu görmez. te Hakkn bize yaknl da

öyledir: Yaknln biliriz, fakat gözlerimiz O’nu idrak etmez. Bu

nedenle uzakl nedeniyle olmakszn kendisini zikretti. Allah uzak

deildir, çünkü O koruyucudur; korumak hiç kukusuz yaknl iktiza

eder. Biz O’nun gözünün önündeyiz. O da her nerede olursak olalm

ve hatta her vakit bizimle beraberdir. Bu itibarla dil sürçmelerinden

dolay Allah’tan balanma dileriz. Gerçi bu ifadeler de Allah katndan

bildirilmi olsa bile, bilhassa ilahi mertebeyle ilgili ifadelerde edepli

davranmak daha yerindedir. Edeplinin manaya dayanmas yeterli de-

ildir: Edep lafzlar dikkate almada tezahür eder. Allah bir lafz bra-

kp ötekine bo yere geçmeyeceine göre biz dc o lafzdan yüz çevire-

nleyiz. Allah’n kulland bir lafz brakp anlamca benzeri olan baka

bir lafz kullanmak, faydasz bir tahriftir. Bununla birlikte büyük dü-

man, böyle bir tahrifle sevinir. Allah’n kulland lafz brakp anlamca

yakn baka bir lafz tercih, ayaklan kaydran gizli bir tuzak olduu

kadar ayn zamanda nefsin kendini beenmesi ve süfli-deersiz bir

mertebeyi yaknlk mertebesi ve üstün ve deerli bir rütbe zannyla

izhar etmek demektir.

Allah kendisini zikrettiinde her eyin O’na döneceini dc belirt-

mitir. Buradan dönüün O’na olacan anladk. Binaenaleyh mazeret

beyanna muhtaç kalacamz veya O’na döndüümüzde utanmamz

gerektirecek bir davran içinde bulunmamak gerekir. Gerçek ve sahih

kul. Hakkn emrine uyar ve öyle bir kulda naz bulunmazken günahlar

karsnda nasl davranabilir? Allah kendini zikredince, kullarn kendi-

lerine döndürerek öyle demitir: ‘Kendinizi tanrsanz beni tanrsnz.’

lahi edebin gerei, nefsime dönüp bakmamdr. Ben sadece Allah hak-

knda düünüp nefsimi bir kenara brakrsam, edebe göre davranm

saylmam. Edepli olmadmda, (Hak ile karlkl oturmak anlamnda)

sedirde/yayg oturanlardan saylmam vc müahededen mahrum kal-

rm. Müahededen mahrum kalnca, onun kazandraca bilgiden de

mahrum kalrm. Çünkü ben hakknda marifet elde edecek ekilde

Allah hakknda düünsem ve belki bu düünceye uygun bir marifetle
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O’nu tamsam bile, böyle bir bilgi benden talep edilen bilgi deildir.

Çünkü Allah’n benden talep ettii bilgi, kendisiyle (âlemin ve nefsin)

irtibatm örenmektir. Nefsi brakp sadece Allah hakknda düünenin

elde ettii marifet, bu irtibat veremeyecei için Allah’n kulu adna

amaçlam olduu fayda gerçeklemez. Öyleyse edepli insan, Rabbinin

emriyle, nefsini örenmeye ve tanmaya geçer. Nefsini düünce veya

müahede yoluyla tandnda, Rabbiyle irtibatn da örenmi olur.

Bu bilgi, tenzih ve tebih, baka bir ifadeyle akla ve eriata göre tam ve

kâmil bir bilgiyle Hakkn diledii üzere -bir eksiklik olmakszn- Rab-

bini bilmektir. Allah bizi nefsimize döndürürken, kendisini bilmede en

uygun ve güzel yolu beyan etmitir. Böylece (gördüümüzün) ‘Hak

olduu’ ve O’nun her eyi gördüü belli olmutur.

Allah bir ilahi emir olmakszn nefis hakknda düünmeyi brakp

O’nun hakknda düünenlere yönelik olarak öyle demitir: ‘Dikkat

ediniz! Onlar Rablerine kavumaktan kuku içindedir.’
217 Hâlbuki söz

konusu insanlar, nefisleri hakknda düünmekle ilgili davete uysalard,

hiç kukusuz Rablerine kavumaktan kuku içinde olmayacaklard,

çünkü onlar Hakk bizzat nefislerinde bulacaklard. Sonra ayeti ta-

mamlayarak öyle buyurmutur: ‘Dikkat ediniz ! Allah her eyi ihata

edendir
'21 *

Burada siibût eyliini deil, varlk eyliini kastetmitir,

çünkü sübût eyliinde i ihata özelliiyle nitelenmez. Zikrettiimiz

meseleye vakf olan, öüt alanlardan birisidir. O kii dilerse mirastan

payn alr ve öüt alr; dilerse hali hakknda sürekli düünür. Çünkü

nefis sahili olmayan bir ummandr. Dünya ve âhirette nefis hakkndaki

düüncenin varaca bir nihayet yoktur. Bu itibarla nefis en yakn de-

lildir. Onun hakknda düüncen arttkça, bilgin de artar; nefis hakkm-

daki bilgi artkça bu kez rab hakkndaki bilgi artar.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.'
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DÖRT YÜZ ELL ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

'Benim keremim, sana ihsan ettiim mallardr, kere-

mimin keremi ise kendine kar suç ilemekten seni

engellemi olmamdr' Münazelesinin Bilinmesi

Kerim olmak engellememek demek

Bize göre ‘keremin keremi' denir buna

O zat gerei nimet verir

Nimetlerin anahtar O’nda, burhanla sabit

Hamdn hamdine bak! Onun hakikati

Kendinde engelleme veya knama olmamak

Allah bize bildirmek ve dikkatimizi çekmek üzere öyle der:
ç
Ey in-

san/ Seni kerim Rabbine kar kkrtan nedir?'219 Allah insann dikkatini

çekerek, ‘Senin keremin’ demesini istemitir. Bu husus, keremin kere-

miyle ilgilidir. Allah'n sana kar suç ileyenleri affetmeni emretmesi

ise kendi zannnca O’na kar suç ilediinde seni affetmek amac tar.

Gerçekte kendine kar suç iledin; fakat Allah’a kar suç islediini

zannetmenle zannn seni perdelemitir. Allah öyle der:
‘

Siz Allah’n

yaptklarnzn çounu bilmeyeceini zannettiniz? Bu sizin Rabbinize kar

zannmzdr, böyle yaparak hüsrana uradnz .’
220 Baka bir ayette

*
Onla-

rn ticaretleri kazanç salamad, doru yolu da bulamadlar
’221

buyurur.

Bilmelisin ki suçlarn en büyüü iftiradr. ftira sana ait olmayan

bir ii sana nispet etmektir. Söz konusu i senden ortaya çktnda, bu

kez güzel ahlak sahibi olman (sana bu suçu izafe edenin) mertebesini

nefsine tercih ederek sana nispet ettii ite kendisini tasdik etmeni

gerektirir. O da güzel ahlak sahibidir ve O’nun karsnda edepli dav-

randn bilir. Bu davran nedeniyle alacan karlk O’nun katinda-

dr. Böyle birinin güzel ahlakna karlk hak ettii deerin ve ihsann
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künhüne varlamaz. Çünkü rzlar, mürüvvet ve erdem sahiplerine göre

kan ve maldan daha çok korunmas gereken eylerdir. Allah sana böyle

bir i yaparak, böyle bir eziyet ve skntya kar sabrm ve tahammülü-

nü snamak istemitir. Çünkü O sana nispet edilen kötülüklerden ma-

hallini temizlediini bilir. Bunlar, yaratl ve hüküm itibaryla (yani

iftiraya konu olan fiilin yaratlmas ve ona suç hükmünün verilmesi)

senden deil, O’ndan meydana gelmitir. Baka bir ifadeyle sen o fiili

yaratmadn gibi hükmünü veren de sen deilsin. Sen O’nun srrn

ifa etmez ve O’nunla tartmazsan, sabredenlerin, O’ndan raz olanla-

rn ve O’nun mertebesini kendi nefislerine tercih edenlerin hak ettii

derecelere ilave dereceler kazanrsn. Bütün bunlar, Allah’n katnda

senin haz alacan nimetlerdir. Allah bu nitelikteki birinin mertebesi-

nin büyüklüüne ‘Kim affeder ve aray düzeltirse...’
222

ayetiyle dikkat

çekmitir. En büyük af mertebesi yüce birisinden meydana gelen bü-

yük bir ii affetmek, mertebesini tenzih etmek amacyla kendisinden

meydana gelmeyen birine onu izafe etmektir. Allah öyle der: ‘Onun

ecri Allah’a kalmtr.’
22*

Ayette Allah ‘onun ecri Allah’a kald’ demi,

‘sabrna kar’ veya falan ii tercihine kar ecri Allah’a kald’ dememi-

tir. Bu ince srra dikkat et ve gafillerden olma! Allah karsnda edepli

davran ve huzur sahibi ol! Allah ehlinden ve seçkinlerinden olmak

istiyorsan, kalbinle O’nun karsnda bulunmalsn. Allah söz konusu

insanlarn nefislerini kendine siper edinmitir (takva) . Allah bizi, ken-

disiyle deil, nefsiyle saknanlardan bizi etsin. O kii edipler zümresin-

de haredilir.

Bu bölümde ‘keremin keremi’ hakknda yeterli açklama yaplm-
tr.

‘
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ ELL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
'Bizim mertebemizde garip olan bize kar koyamaz,

maruf (iyilik) yaknlara aittir' Mtinazelesinin Bilinmesi

Akrabalar bizde hüküm sahibidir

Mallarmzda ve bizde yönetim onlarda

Bir yolcu gelirse kalmak üzere bir gün

Hzla çeker gider , istenilen odur

Akrabayaknl ve yaknlkyaknl var

Onlar birletirdik, kullar haset eder bize

Kimsenin bedbahtl sürmez O'nunla

Hiçbir varlk zail olmaz ve bozulmaz

Allah peygamberine emrederken ‘De ki sizden bir karlk istemiyo-

rum, sadece akrabalar hakknda sevgi istiyorum
’224

der. Bizimle Allah

arasndaki nesep ban tespit eden kutsi bir hadiste öyle denilir: ‘Al-

lah kyamet günü öyle nida eder: ‘Bugün sizin neseplerinizi (aranz-

daki kan ban) kaldracam, benim nesebimi yükselteceim. Takva

sahipleri nerede?’ Onlar, nefislerini siper edinerek O’nun mertebesini

ve katn himaye edenlerdir. Bir ayette ‘Sizin en keremlihiz Allah katnda

en takva sahibi olamnzdr’225
denilir. Yani en kuvvetle siper olannzdr,

çünkü ayette ifade (en keremli), mübalaa kipinde gelmitir.

Konu ilahi nesebin geçerliliiyle ilgilidir. Nesep sahih olunca, ne-

sebi sahih olanlar için gariplik ve yalnzlk kalmaz. Bu itibarla (Allah ile

kullar arasnda) nesep ba, nitelikte benzeme gerçekletiinde sahih

olabilir. Kul tam ferdiyet (makamna) ulap Allah katnda bilinen ve

âlemde bilinmeyen biri olunca, nesebi bilinmez ve makamna ulala-

maz. nsanlar sknt ve güçlüklerde -adn belirlemeden ve ayrm yap-
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madan- böyle biri vesilesiyle Allah’a dua eder ve snr. Bu kii, güç-

lükler ortaya çktnda duada vesile kabul edilendir. Zorluklar ortaya

çktnda insan öyle der: ‘Allah’m! Salihlerin senin katndaki hürme-

tine karlk benim için unu, bunu yap!’ Söz konusu kii insanlar ara-

snda tannmaz fakat Allah katnda bilinir. Ondan (Allah ehli olmayan)

yabanclar nezdinde tannmasn gerektirecek bir i meydana gelmez ve

yabanclar onu tanmaz, ona delil yoktur. Makamn bildiren delil bu-

lunsayd madup olurdu. Deer verilmeyen birisi ise madup olmaz. Söz

konusu kii, aym makamda bulunanlarn dnda, Allah’n yaratklarn-

dan kimseyle taralamayacag bir halde bulunur. Böyle bir nitelie

sahip olduunda nesep sahihtir. Bir rivayete, Yahudilerin Hz. Pey-

gambere ‘Ey Muhammedi Bize Rabbnin nesebini söyle (bize O’nu

nitele)’ dediklerinde, ‘De ki 0 Allah birdir
'226

ayetinin nazil olduu akta-

rlr.

Allah’n nesebi ‘De ki o Allah’tr’ ifadesi

O’nun hakknda düünün ki ne olduunu örenesin

Zat gerei tektir ve es-Samed’dir

O’nu kendinden bakas bilemez

Düünerek, akllar O’nu dourmaz

Ne olduunu bilendir O

Tektir, O’ndan hiçbir masum meydana gelmez

Matta bir bile domaz, ne olduunu söyle

0,
varln kendisi! O benim güvencem

Çoktur, ancak O'dur

Hakk tenakuz içinde düünün

Benim sözüm: ‘O’ndan baka ilah yok’

Allah’n mertebesi yabancl kabul etmez, çünkü O sla-i rahim

eder. Binaenaleyh Allah merhamet edenlerin en merhamedisidir.
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O’nun yaknl meçhuldür. Allah’n yaknln bilmeyenleri bilgisiz-

likleri, O’nunla aralarnda nesep ba bulunmayan yabanclar mesabe-

sine düürmütür. Çünkü Allah kuluna kulunun getirdii ie göre

davranr, ona ekleme yapmaz. Bu durum: ‘ite bu sizin zcmmrzdr'227

ayetinde belirtilir. Binaenaleyh Allah onlarn inançlarndaki yakn

komularyken onlar akrabal kesmi (kat-i rahim), buna mukabil

Allah da onlarla ilikisini kesmitir.

Nesep ilmi ne kadar deerli bir ilimdir! Araplar nesepleri ören-

mede çok srarl davranmlardr. Allah da daha önce ifade ettiimiz

üzere nesepleri iki yolla ispat etmitir: Birincisi 'kendi nesebimi yüksel-

teceim’ dedii yoldur. Dieri ise (nesebin kayna olan) rahmin

Rahman’dan bir dal olmasdr. Bu durum Hz. Peygamber’in ‘Çocuk

babann srrdr’ hadisinde belirtilir. Kyamet günü nesebini bilip akra-

balnn farknda olan ve (yerine getirdii/sla-i rahim) rahmiyle

Rahman’a tevessül eden bir insanla bütün bunlar bilmeden gelen

insan arasnda nc kadar fark vardr! O kii yabanc olduuna ve (Allah
A

ile) arasndaki ban uzaklna inanr. Haber yoluyla Adem’in onun

babas ve kendisinin onun olu olduunu bilseydi, yine de böyle dav-

ranrd. Ona göre bu nesep ba, insana mutluluk kazandrmaz. Böyle
A

bir görüü ileri süren içii yanlmaktadr. Aksine Adem ile aradaki ne-

sep ba, insana muduluk kazandrr. Ben bunu Mekke’de babamz

Hz. Âdem adna yaptm bir umrenin ardndan sahih bir rüyada zevk

yoluyla görmütüm. Benimle beraber babamz Âdem adna umre

yapmalarn istediim bir cemaat adna o gece ayn rüya baka bir

insan tarafndan görülmütü. Söz konusu kii, Hakka yalanlama, gök

kaplarnn açln, cemaatin yükseliini ve Mele-i a’la’nn onlar 'Mer-

haba! Ho geldiniz’ gibi ifadelerle karladklarm görmütü. Rüya bu

kadard.

Hz. Âdem’in bizimle arasndaki nesep ba Allah ehli insanlarn

çouna göre bile kesilmiken sradan insanlar o konuda ne düünebilir

ki? Allah’a hamd olsun, ben o baa vasl oldum (sla-i rahim eyledim),

benim sebebimle ve benim yolumu takip ederek o cemaat de ulan.

Bunu yapmamz, Alah’n onu nasip etmesinden kaynaklanmt. Bu
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esnada izinde yürüyeceim bir ayak görmemitim. Ben de ihsan ettii

nimetlerine karlk Allah’a hamdettim, çünkü babam Âdem ile aram-

daki baa ancak ilahi nesep bayla ulaabilmitim. Âdem ile aramdaki

nesep ba uzak iken fayda vermiti. Hâlbuki insanlar Allah’n pek çok

yerde söyledii ‘Ey Ademoullan!’228 gibi ifadeleri anlayamam, hiç

kimse bu babalk ve oulluun farkna varamamtr. Bununla birlikte

sadece derin düünce sahipleri öüt alr. Allah bizi ve sizi babasna

iyilikte bulunanlardan etsin. Allah’tan gelen bu öüdün bir benzeri

Âdemoullannda öyle dile getirilir: ‘Ey Harun’un kz kardei !’
229

Hâl-

buki Harun ne zaman yaam, o ne zaman yaam!

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ ELL BENC BÖLÜM
'Zahirimle döndüüm kii hiçbir zaman mutlu olamaz,

batnmla döndüüm kii hiçbir zaman bedbaht ola-

maz ve bunun tersi' Münazelesinin Büinmesi

Hüküm malum kaderin ve nispetlerin

Bir hakkal-yakîn örendim, hüküm sebebe ait deil

ite Bilal, Habbab! Onlarn genel içindeki yeri nerede?

Hükümler nispetlere ait

Allah bizi o konuda uyank etsin

Çalmadan, yorulmadan, emeksiz

Arijler için eriat olmasayd

Nöbet yerlerinde saknan kimse olmazd.



l86 Fütûhât- Mekkiyye 15

Ey öne geçmi rahmet, ey her eyi kapsayan rahmet!

O ikisi de hüsran ve yorgunluk mahalli deil

Allah öyle buyurur: ‘O evveldir, ahirdir, zahirdir, banadr.’
230

Bu-

rada Allah bütün varlk olduuna dikkat çekmektedir, çünkü. buradaki

taksim, O’ndan bakas deildir. Nimetler iki ksma ayrlr: Birincisi

netse aittir ki, bu ksm batndr; dieri duyusal (maddi) nimetlerdir ve

bu ksm hisseden (duyumsayan) nefiste ortaya çkar. Azap da iki ks-

ma ayrlr: Birincisi nefsanîdir ve barndr. Dieri duyusal-zahiri azap-

tr. Hal de ikiye ayrlr: Birincisi önce gelen haldir ve bu ksm ilktir.

Dieri sonra gelendir. Bu balamda sadece öne geçen rahmet ile on-

dan sonra gelen azap vardr. Sonra hepsine yaylan kuatc rahmet

gelir. Bu rahmet, hem sonra hem önce gelir. Allah gazap eder, raz

olur; gazap zail olsun diye gazabna merhamet ederek gazap eder.

Allah’n gazabnn rahmeti nasl içerip kendisini ortadan kaldrarak

hükmünün kalkmasn nasl saladna baknz! Böylece rahmet hak-

knda ‘azap kelimesinin gerçekletii’ kimseyi kuatr. Binaenaleyh

Allah birine gazap ederse, rahmetiyle gazap etmitir, çünkü gazap

olmasayd, gazabn varl ebedileirdi. Azabn sürekli olmas, söyledi-

imi anlayan bilir ki, o esnada gerçekleen azaba göre daha iddetli bir

durumdur.

Durum ifade ettiimiz gibi olunca -k söylediimiz gibidir- (bil-

melisin ki): Zahirî yönelite yönelmenin kendisine yapld kiiyi

mudu klan bir saadet bulunabilecei kadar yöneldii kimseyi bedbaht

klan bedbahtlk da bulunabilir. Bazen batndaki yönelmede zahirî

yönelmeyle ilgili söylediimiz hususlar geçerli olabilir. Teveccüh edilen

varlk (mertebe bakmndan) gayb, ahadet veya (kendisi de) ruh,

suret, hayvan ve natk (düünen nefis) olabilir. Nefis ve duyunun bu

yönelmelerden ve nispetlerin hükümlerinden etkilenmesi kaçnlmaz-

dr; hüküm verenin hükmü hükme konu olan eyde onlarla ortaya

çkar. Allah kendisine dönen hüviyetinin bütün bu söylediklerimizin

ayn olduunu söylemitir. Dolaysyla tasarruf Allah’tan ve O’nda

meydana gelmitir. Misal olarak buna intihar edene cennetin haram
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klnmasyla ilgili ifadede dikkat çekilmitir. Dolaysyla perde yoktur,

çünkü kendisi nedeniyle zahirdir. Hakkn ondan perdelenmesi de

mümkün deildir ve bu durum hzl hareket ermesine yol açmtr.

Çünkü Allah Evvel ve Ahir (ilk, son) isimlerini zikretti. Bazen sonra

gelen hzla hareket eder ve ilk olma hükmünü kazanr ve hzla koana

göre ilk son haline gelir. Bu nedenle Hz. Peygamber’in zikretmi ol-

duu bir ifade gelmitir: ‘Kulum can hakknda benimle yarr. Öyle

bir kuluma cenneti haram klarm. Dolaysyla onu bu keiften sonra

hiçbir ey örtemez.’ Çünkü kimin öne geçtiini, kimin arda kaldn
bildii gibi kimin yarattn da bilir. ‘0 Latiftir .’

231 Dolaysyla zuhur

etmez. ‘Hakirdir .’
232 O’nun Habir olmas bilinenin kendisine verdii

bilgiyi zevk yoluyla elde eunesidir, çünkü bilinen mertebe itibaryla

bilgiden öncedir. Bununla birlikte zihinde birbirlerine denktirler; bu

denklik, bilinenin varlk veya yokluk olmas itibaryla deil, büinen bir

ey olmasndan kaynaklanr. Çünkü bilene bilgiyi veren odur. Binaena-

leyh havann scakl veya soukluuyla bile olsa, âlemde bir mutluluk

ve bedbahtln bulunmaldr ve bu (varla) ilave deildir. Mizaca

yatkn olan mutluluk iken ona yatkn olmayan bedbahtlktr. Sonra

maksat, kemal ve eriat hakknda da bu ekilde deerlendirme yapabi-

lirsin. Bütün bunlar (tanmlarken) yatknln bulunup bulunmayna

göre hüküm verirsin. Bunu anlamalsn, burada sadece özetlemek ve

dikkat çekmek istedik.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.*
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DÖRT YÜZ ELL ALTINCI BÖLÜM

'Sözümü dinleme esnasnda hareket eden kii hiç ku-
kusuz sema yapmtr' Münazelesinin Bilinmesi

/

-Burada vücûdu kazandran vccd halini kastetmektedir.

-

Allah'n kelamn duymasaydk ortaya çkmazd

Varlklarmz; O’ndan kdemdeyayld

Varla yayld; duymak olmasayd dönmezdi

Yokluk hali nedeniyle dereceler üzerinde

Biz berzahtayz Hak görür bizi

Hâdislik ve kadimlik hükmü arasnda

Sözü olmayandan var olmadk

Var olma bir kasttan ve kelimeden gerçekleti

Allah öyle buyurur: ‘Bizim irade ettiimiz bir eye sözümüz ‘ol’ de-

mektir, o da olur .*
233 Yani ol emrinin yöneldii bir ey meydana gelir.

Her ey bu sözle yok olur ve var olur. Bu itibarla ol sözü bir tesir mey-

dana getirir ve bu nedenle Arapçada söz yara anlamndaki ‘kelem’den

türetilerek kelam diye isimlendirilmitir; yara bir eser ve izdir. Eser var

olduunda, ondan meydana gelen herhangi bir ey kelam diye isimlen-

dirilmitir. Hareket bir halden bir hale intikaldir. Baka bir ifadeyle

hareket, dinleyicinin bulunduu halden sözü dinlemenin kazandrd

hale geçmektir. Dinleyici bu halde anlayna göre bulunur. Bu itibarla

kii, dinleme esnasnda harekete mecburdur. Bu nedenle sufler, mec-

liste bulunanlar hakknda uuru olan kimsenin harekedni vecd saymaz-

lar. Vecde erebilmek için bütünüyle Allah ile hareket etmesi gerekir.

Binaenaleyh kii yannda bulunanlarn fraknda olduunda, beraber

oturduu kimselere -vecd sahibi deil- tevacüd (vecde gelmek için
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kendini zorlayan) sahibi olduunu bildirmesi bir zorunluluktur. Böyle

yaparsa, onun hali uygun görülebilir. Yine de sufilere göre her halü-

karda bu hal övgüye layk deildir, çünkü onlar, esas itibaryla hareket-

linin nefsiyle hareket etmesini naho bulurken hareket ettirenle hareket

etmeyi överler. Öyleyse sufilerin kabul ettikleri sema asl itibaryla

deerli bir eydir ve her eye yaylmtr. Bu semaya mahsus doal ve

özel bir yöntemle teganni, ahenk yoktur. Çünkü doal ölçü (melodi),

belirli bir mizaçta doadan olumu bir eye tesir edebilir. Bu yönüyle

doann hareketinde anlamak art deilken aklî nefislerin hareketleri

öyle deildir. Bununla birlikte doann da onlarn var olma ilkelerinde

etkisi vardr. Fakat doa bu etkiyi ancak anlamak yoluyla icra edebilir.

Baka bir ifadeyle düünen nefisleri anlay gücü harekete geçirebilir.

Baknz! Var olanlar, anlamayla meydana gelmi ve ortaya çkmlardr,

anlamamakla deil! Çünkü onlar, ol emrinin manasn bilmekle var

olmulardr. Bu nedenle Allah ‘o da olur
5234

dedi. Yani ol denilen ey,

var olur. Çünkü o duyduu sözden var olmaktan baka bir hal kast

edilmediini anlam, hemen var olmutur. Bu hareketin vecd diye

isimlendirilmi olmasnn nedeni, sadece vücûdun, yani hükmün varl-

nn onun vesilesiyle meydana gelmesidir. ster gözle ister gözsüz

meydana gelsin durum birdir, çünkü gerçekte o var olann ayndr.

Allah konuma niteliini kullarna vermi, kendisini ‘duyan’ saya-

rak, kulun O’ndan talep ettii eyin meydana gelmesi üzere bir mahal

yapm, kulun dileine karlk vermesini icabet diye isimlendirmi, bu

talebi ‘ol’ sözündeki gibi emir kipiyle ifade ederek gerçekleri olduklar

hal üzere bilen aklllara unu göstermitir: Hakikatlerin hükümleri

kendilerinden kaynaklanr, onlar bakas tarafndan meydana getiril-

mezler. Böyle bir bilgi insanlarn çoundan saknlm bügilerdendir.

Hatta böyle bir bügiye sahip arifin onu insanlara açklamas yasaktr.

Çünkü o büginin açklanmas Hakkn inkârna yol açar. Bununla bir-

likte onlar, manalarn bulunduklar kimselerde -akla göre- hükümler

gerektirdiini bilir ve bununla hükümlerin manalarn kendilerinden

kaynaklanmasn kast ederler. Bu nedenle kelamc bir mahalde olmak-

szn hâdis iradeyi kabul edenlerin görüünü reddedebilirle imkân

bulmutur.
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Allah’n Hz. Musa’ya aaçtan konumasna gelirsek, bu durum,

bir ksmna göre kelamn kendisini yaratana nispet edilebileceine

delildir. Baka bir gruba göre duyma gücü, kendisiyle ilgili bir eye

taalluk etmitir; kastedilen aaçtan gelen hitaptr ve o da Allah’n ke-

lamdr. (Yaratlmn sözünün Allah’n kelam olmasna misal olarak)

Nitekim benzer bir ayet-i kerimede
1Onu (mürik) komu edin ki, (senin

okuduun) Allah’n kelamn duysun .’
235 Kulan neye taalluk ettii ma-

lumdur. Bu görüü benimseyenler konuann kelam niteliinin ken-

dinde bulunduu kimse olduumu söylemitir. Bütün surederiyle bir-

likte varln Allah’a ait olduunu söyleyen keif sahipleri ise Haklan

sfatyla deil- hüviyetiyle kulun dili, duymas, görmesi olmas gibi

aac konuan Hakkn bir sureti saymlardr. Nitekim Allah inkâr

edilebilecei bir surette göründüü gibi tannaca ve kabul edilebile-

cei surette de tecelli eder; hâlbuki her durumda kendisidir, bakas

deildir, çünkü bakas yoktur. O halde aaçtan konuan Hak’tan ba-

kas deildir ve Hak aacn suretidir. Hz. Musa’dan duyan Halt idi. Bu

durumda Hak duyan olmas itibaryla Musa’nn suretiyken konuan

olmas bakmndan aaçnr. Aaç, aaç; Musa da Musa’dr! Burada

hulûl yoktur. Bir ey kendi zatna hulûl etmez; hulûl ise iki zatn olma-

sn gerektirirken burada sadece iki hüküm vardr.

Duyu ahit fikirlerin inkâr ettiine

Akl duyunun reddettiim bilir

Ona bak! suretlerinde srlar gör

En güzel tertibinde hükmüne bak

Yakndan gördüünün ayn olarak görürsün

O'nu bilen ancak O’nunla bilebilir

Bvi münazelelerde özetlediim ilahi srlara dikkât ediniz. Onlarn

eyann kendinde bulunduklar durum hakknda verdikleri bilgilere

baknz. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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DÖRT YÜZ ELL YEDNC BÖLÜM

'Mutlak Teklif Münazelesinin Bilinmesi

Tekliflerin hükmü Allah ile insanlar arasnda

‘Unutan’ diye nitelenmi babamzn verdii sözden çkt

Emir benden O’na O’ndan bize ular -

Bizi davet ederse ‘ba üstüne' der koarz

‘Kullarm beni sana sorduklarnda. . T
236

Allah peygamberine öyle

demeyi emreder: ‘Ben yaknm! Dua edene karlk veririm, onlar da bana

icabet etsinler.
>n7

Yani emrettiim ileri yapmaya çardmda, çar-

ma icabet etsinler! Bu emirler onlara eriat yaplmtr ve hepsi eriat-

tr. Kukusuz Allah kendisini kullarn yükümlü tuttuu ilere ortak

klm, bu konuda emri onlara brakmtr. Bu, gerçekte iin kendinde

olduu durum ve onun kimsenin yaratmasyla gerçeklemediini bildi-

rir. Çünkü Allah hüviyetine nispet ettii hususlarda, yaratmann ma-

halli olmaktan münezzehtir. Bununla birlikte O yaratlmn sürerinde

ortaya çkabilir. Bu durumda gözün verisi, gözün gördüü eyler hak-

kndaki hükümlerin yaratlm olduu hükmünü verir. Bununla birlikte

hakikat, gerçein gözün idrak ettii ekilde olmadn bildirir. Binae-

naleyh seçkin insanlarda ilahi bilgiler hususunda kalp ile göz arasnda

çatma devam ederken benzer çatma sradan insanlarda muhabbet

hakknda ortaya çkar. Bizim de sradan insanlarda gerçekletii haliyle

gençlik hakknda bir iirimiz vardr:

Ruhum hiç kukusuz telefe gidiyor

Çünkü kalbim onun deerini düürmütür

Kalbime dedim ki beni sen hasla eltin

Bana dedi ki, beni telefeden senin gözün
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Göz görmeseydi ardndan ben yürümezdim

Göz olmasayd sevginin peinden giden olmazd

Bende olanlar hep bedenime taksim ettim:

Gözya, üzüntü, sknt ve keder

Mutlak teklif ifadesi iki eyi anlatmak için kullanlr: Birincisi tekli-

fin insann her yönünü kuatmasdr. Misal olarak ‘nsann her uzvuna

sadaka gerekir’ ifadesini Yerebiliriz. Bu teklif ‘Ancak sana ibadet edc-

riz
)2M ayetinde dc geçer. Burada teklifin genellii ve yükümlünün bü-

tün zatn ifade etmek üzere çoul zamirle ifade edilmitir. Bu anla-

myla mutlak teklifin bir yönü de bütün eraiderin görü birliine

vard hususlardr ve bu konuda herhangi bir eriat ötekinden ayrl-

maz. Bu teklif ‘Dini doru yerine getirin, dinde ayrla dümeyin,23v ek-

linde ifade edilmitir. Burada Allah genel ve mutlak bir ifade kullan-

mtr. Mutlakln ikinci yönü Allah’n kendisini bize ortak klmasdr.

Böyleçe Allah bize emreden-emredilen, yasaklayan-yasaklanan olduu-

nu öretir. Rabbin bir ii yapmaktan al konmas, ‘
Rabbimiz1 bizi ceza-

landrma ‘Rabbimiz/ bize yük yükleme’,
‘Rabbimiz ! bize takatimiz yetme-

yecek iler yükleme
’240

vb. ayederde geçer. Emirle ilgili olarak ‘Rabbimiz!

bizi bala ve merhamet et
'241

veya ‘Bize yardm eyle’ gibi ifadeler var-

dr. Bizim emri vermemiz, âri’nin onu bize emretmesinden kaynakla-

nr. Buna mukabil Allah sahih bir rivayette belirtildii üzere cevap

vererek ‘Yaptm, yardm ettim
5

der. Allah bize ‘Nama# klnz, zekât

veriniz, Allah’a borç veriniz
’242

gibi ayederde emirler verir. Bu emre

yönelik cevabmz, O’ndan meydana gelenden farkl olarak iki türlü-

dür: Birincisi O’nun cevabna uygundur. Bu, ‘Duyduk ve itaat ettik
’243

ifadesinde dile getirilir. Bütün yönlerden O’nun icabetine uygun olma-

yan cevap ‘Duyduk ve günahkâr olduk
’244

ayetinde dile getirilir. Bu ce-

vap, Allah’n kendisini muduluktan uzaklatrp bedbahdna yakla-

trd kimsenin cevabdr.

Böylece mudak teklifin anlamm açklam olduk. Bu teklifte Hak-

kn da bulunmas, O’nun kendilerinden insaf (veya iin yarm) iste-
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mek üzere, kullarna kar insafdr (ii yarya bölmesi). Allah baka bir

yerde haklarnda bedbahtlk yazm olduu topluluk hakknda ilahi bir

dayanak tespit etmi, orada insaf makamnda bulunmam, onlar kör

etmi, onlar da kör olmu, Allah’a ait bir eyi kendilerine nispet etmi,

Allah da onlan bu nedenle bedbaht klm ve öyle demitir: ‘Kesin delil

Allah’a aittir .’
245 Çünkü onunla kendisi arasnda çatma meydana gel-

mitir. Çünkü gerçekte iki hüküm vardr, iki zat yoktur, bunu anlama-

lsn! Bize göre Allah’n kullar hakknda kesin delil sahibi olmas, bil-

ginin bilinene tâbi olmasndan baka bir ey deildir; yoksa bilgi bili-

nen hakknda hüküm veren deildir. Malum (ilahi bilgiye itiraz ede-

rek) bir ey söylerse, ‘senden yokluun halinde unu örendim’ diyerek

kendisi hakkndaki kesin delil Allah’a aittir. lahi ilim maluma öyle

der: ‘Bana verdiin bilgiye göre seni varlkta izhar ettim.’ Kul söylene-

nin doru olduunu anlar, ilahi-irfan mertebesinde yaratklarn delilleri

silinir gider. Genel hakknda i daha anlalrdr. Hüküm ise adamlarn

anlayna göre deiir. Birine göre ortaya konulan delil ötekine göre

delil deildir. Bu itibarla her snfn Allah katnda özel delili vardr ve o

delil sayesinde Allah kullarna baskn gelir. ‘O el-Kahir'dir.’
246

Yani

kesin deliliyle baskn gelendir. ‘Kullar üzerinde, O Hâkim ve

Habir'dir.’ Allah kesin delil sahibi olmas itibariyle her smf üzerinde

hüküm sahibi olarak ortaya çkar. Mutlak teklifolmasayd, nc hasm ne

Allah karsnda amelimiz olurdu.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr:*
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DÖRT YÜZ ELL SEKZNC BÖLÜM
'Zat Tecellililerini drak' Münazelesinin Bilinmesi

Zat. tecellileri ular bize

Onlar idrak etsek yok ederlerdi bizi

Çünkü Allah kendisi hakknda kskanç

Kimse var m sizden anlayan bizi?

Bu hususta gerçek nedir

?

Hiçbir varlk bilemez bizi

Ayette öyle denilir: ‘Allah göklerin ve yerin nurudur .

5247 Yaratklar

ile arasna çekilmi ilahi perdeler hakknda ‘Allah’n perdeleri vardr,

onlar kaldrsayd zatnn tecellileri gözün gördüü her eyi yakard’

denilir. Hz. Peyganber’e ‘Rabbini gördün mü?’ diye sorulduunda,

‘Nur idi, nasl göreyim ki?’ diye cevap vermitir. Perdeler yaratlmsa-

lar, tecelliler karsnda nasl kalabilirler? Çünkü onlar reçellilerden

perdeli deillerdi. Fakat bunun Allah’n kullarndan saklad bir sr

olduunu bilmelisin. Bu saklama ise nurani ve karanlk perdeler diye

isimlendirildi. Nurani perdeler fikir yoluyla örenilmesini engelleyen

perdeler iken karanlk olanlar doal ve adet olan eylerle perdelenme-

sidir. Bu perdeler kullarnn gözlerinden kalksayd, zatnn tecellileri

gözün gördüü bütün yaratklar yakard. Bu balamda yanmak, yara-

tklarn üzerinde bulunduklar, daha dorusu kendisi olduklar zayfn daha yüce bir a girmesidir. Buna misal olarak yldzlarn

klarnn günein na girmesini verebiliriz. Güne nlar altnda

yldzlarn klar, kendilerinde halak bulunsa bile, silinmitir. Dola-

ysyla bu ifadeyle yok olma kastedilmez, sadece gözle görülen bir

varlkta gerçekleen hal deimesi kastedilir. Halinin deimesiyle ona

verilen isim de deiir. Mesela odun yandnda -cevheri bir olsa bile-

köz diye isimlendirilir. Bilindii gibi yldzlar, kendiliklerinde bira
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sahiptirler, fakat onlar idrak gücümüzün zayfl nedeniyle göreme-

yiz. iklimler adna perdeler kaldrlsayd, hiç kukusuz, onlar kendileri-

ni O’nun ayn diye görürler ve i bir olurdu. Allah perdeleri onlarn

üzerinden kaldrm, zatlarn bir zat olarak görmü ve kendilerinden

aktarld üzere ‘Ben Allah’m!’, ‘Kendimi tenzih ederim’ gibi ifadeler

söylemilerdir. Sradan insanlardan perdeler kalkmaz, bu nedenle onlar

ii kendinde bulunduu halde müahede edemezler ve aralarnda tart-

r dururlar. Arifler ise Allah karsnda edebin gereiyle konumalarn

gizlerler, çünkü onlar, edepli insanlardr. Hz. Peygamber öyle der:

‘Hikmeti ehli olmayana vermeyiniz, öyle yaparsanz hikmete zulüm

etmi olursunuz. Ehline de engellemeyin, bu kez ehline hakszlk etmi

olursunuz.’

âri ariflere bundan daha güçlü bir yükümlülük yüklememitir.

Burada onlara her ahs murakabe etmelerini emretti. Onlar da bu

hadise dayanarak âlemi ahs ahs aratrmlardr. Çünkü onlar hik-

met ehlidir: Kimde ehliyet bulunduunu görürlerse, hikmeti ona verir-

ler ki, ona kar zalim olmasnlar! Kii de ehliyet görmezlerse, hikmete

hakszlk etmemek için vermezler. Onlar sürekli âlemi aramay sür-

dürmülerdir. Bu aratrma, ‘

Allah her eyi gözetendir’
248

ayetinden on-

larn nasibidir. Her kim Allah’n gözüyle âlemi gözetlerse, herhangi bir

i onu ötekinden alkoymaz ve her ite zatyla tasarruf eder. Çünkü

müahedesi ilahidir ve kendinde tasarrufta bulunann tasarrufunu ka-

bul eder. Tasarrufta bulunan, bu yönden rahata ermitir. Perdenin

ardndan nefsinin gözüyle zatn murakabe eden ise çok çalr ve yoru-

lur ve böyle davrand sürece yorulmaya devam eder.

Nur ile O’nun nurlar idrak edilir

Nur ile idrak edilen her ey idrak edilir

Kim kendi hakknn niteliiyle olursa

Zatyla malik olur, mülk olmaz o
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Bu münazele hakknda akl sahipleri için yeterli açklama ve iaret

olmutur. ‘

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ ELL DOKUZUNCU BÖLÜM

'Onlar bizim nezdimizde seçilmi-hayrllardandr'

Münazelesinin Bilinmesi

Üç kii var ki hepsi seçilmi

Zalim, öne geçen ve ortada olan

Kitab onlara varis, bilgiyle yükselin

Kurtulun vehimlerinizden .

Onlar kendine seçnu ve himmetleri yücelmi

Görülen her eyden daha yukar çkmlar

Allah öyle der:
*Sonra kullarmzdan seçtiklerimizi kitaba varis kl-

dk, bir ksm kendine kar zalim, bir ksm ölçülü, bir ksm iyiliklerde öne

geçmitir. Bu büyük bir ihsandr.
,ZV Bütün bunlar Allah’n emriyle ger-

çeklemitir. Kendine kar zalim olan, Allah katnda deerini bildii

için zalimdir; baka bir ifadeyle nefsine zalim deil, nefsi nedeniyle

zalimdir. Böyle bir insan Hakkn dnda her hak sahibine hakkn

verir. Hakka ise bütün hakkn veremez. Aksine Hakka sadece ‘edip’

diye isimlendirilmesini salayacak hakk verir. Böyle isimlcndirilmcdii

dier yöne ise nebilerin arasna katlana kadar kendinden dolay zul-

meder. Böyle bir zulüm kula dönük ilahi ihsandan kaynaklanr. Kim

bu hali müahede ederse, seçilmi olsa bile, kendisine kar zalim diye

isimlendirilir. Onu bu hale ulatran ey, kitap hakkndaki bilgisidir ve
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böylece kitaba göre hüküm verir. Nitekim ‘kitap hakknda bilgisi olan

kii’ Hz. Süleyman’a ‘Ben onu sana gözünü açp kapamazdan önce getire-

ceim'*50 demiti. Kitap olmasayd, Asf b. Berhaya bunu bilmeyecekti.

Ayette geçen ‘ölçülü giden’, her mertebede mertebenin hükmüyle

ölçülü davranandr. Böyle biri -nefsiyle deil- mertebenin hükmüyle

hareket eder. Onlar, Allah’n gizli ve temiz olan ehlidir. Bu yönüyle

zalim Hakkn zorunlu niteliklerini müahede ederek onlar kendisine

nispet etmez. Ölçülü olan, mertebeleri ve onlarm hakkm müahede

eder. Zalim, ölçülünün hükmüne dâhildir ve bu nedenle ölçülü vasat

olmutur; çünkü o iki uçta bulunmayan bir hakikate sahip olduu gibi

iki uçta muhtaç olunan veya kendisine dâhil özellikler de onda bulu-

nur. yiliklerde öne geçen, kendisine gelmeden öne mertebelerin hük-

müne hazrlanandr. Bazen bütün bu haller tek bir ahsta toplanr ve o

kii zalim, ölçülü ve iyiliklere koan olur.

‘Alia/ hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ ALTMIINCI BÖLÜM

'slam, iman, birinci ve ikinci ihsan' Münazelesinin

Bilinmesi

Bildim ki himmet ettim ben

Fakat anlamadm

Allah’n ondaki muradn

Çünkü müahede, etmedim
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slam ortaya çkar benim sözümle

Ben Müslüman oldum derim

Bu sözle her kötülükten salimim

Yine bu sözle nimetlenirim

man ise gizli

Fakat ben gizlemedim

ihsanda görürüm O’nu

Tebih ederek ve derim ki:

Münezzehtir benim görmemden

Çünkü ben bilmedim

Hakkn onda olduunu

Hakka yönelmedim

Benim bilgim bana ahit

Müahede ettiim gerçek

Allah öyle der:
£

Araplar iman ettik dediler; de ki, iman etmediniz,

müslüman olduk deyiniz .’
251 Baka bir ayette ‘yiliin karl iyiliktir

’2 ’2

denilir. Bir hadiste ise öyle denilir: ‘man, slam ve ihsan arasnda fark

vardr: slam amel, iman tasdik, ihsan görmek veya görmek gibidir.’

slam boyun emek, iman inanmak, ihsan ise ahitliktir. Kim bu nite-

likleri kendinde toplar ve bunlarn hükümleri kendinde ortaya çkarsa,

Hakkn her suretteki tecellisi onun için genelleir. Böyle bir insan her

nerede tecelli ederse etsin Hakk inkâr etmeyecei gibi gizlenmek iste-

dii bir yerde de Hakk izhar etmez; O’nun iradesini bildii için kendi-

sine ‘yardm eder.’ Çünkü mertebeleri ve onlarn hak ettii hükümleri

bilir. Hakkn yücelik mertebesinden kendisine tenezzül ettii kimse

adna bundan daha deerli bir mertebe yoktur. Böyle birisi cl-Mümi

(Hak) nedeniyle mümin, el-Muhsin nedeniyle Muhsin (ihsan sahibi),

(Hakkn kulun dilediini yerine getirmesi anlamnda) slam nedeniyle
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miislüman olandr. Çünkü Hak kulun O’ndan istedii bir ii yaptn-

da, hiç kukusuz, kula boyun emi olur. Bu itibarla kul *Rabbitn beni

bala’253
der, Allah da onu balar, çünkü O ‘Balanma dileyen var

m, balayaym’ derken doru sözlüdür.

insanlar kendisini yalanlayacaklar ölçüde Hakk tenzih etmekle

megul olduklar için ve bilgisizlikleri nedeniyle pek çok hayr kaçr-

mlardr. Bu nedenle Allah ‘Ey kitap ehli! Dininizde arya gitmeyin ,

Allah hakknda sadece doru söyleyin
’254

demitir. Allah hakkndaki do-
ru, O’nun kendinden bildirdikleridir. Âlemin kendisini bildiini bil-

memi olsayd, ‘Allah hakknda sadece hakk söyleyin’ demezdi. Bu

itibarla hakikatin (ve Hakkn) zuhura olan ihtiyac, mazharn kendisini

izharna olan ihtiyacndan çoktur, çünkü Allah bize belirli yerlerde

hakikati izhar yasaklamtr. Misal olarak gybet, laf tamak ve srlar

gizlemeyi verebiliriz. Hepsi de sözel varlkta (kevn-i kavli) izharlar

yasaklanan dorulardr, yoksa onlar kendilerinde bulunduklar kimsede

bir nitelik olmalar itibaryla yasaklanm deillerdir. Hak açk ve gizli

olandr. O halde Hak için ihsan görmek iken kulda ihsan ‘sanki gör-

mektir.’ Hakta ve yaratklarda iman da kendi hakikati üzere bulunur.

Gerçei bilenler için slam da öyledir. Bununla birlikte Allah için Müs-

lüman denilemez. Bu itibarla bilinen her ey söylenmez veya görülen

her ey açk edilmez. Hürlerin gönülleri, srlarn kabirleridir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ ALTMI BRNC BÖLÜM

'Üzerine perdemi çektiim kii benim sakladklarm-
dandr, o bilinmez ve kendisi de bilmez'

Münazelesinin Bilinmesi

Saknlm olanlar Allah katnda perdelenmi

Onlar ne kimseyi tanr ne tannrlar

Onlardan uzaklalr, onlar neye benzer dersen:

Gecelerin arasnda Kadir gecesinin saklanmasna benzerler

Onu bir kii bilebilir

Emir âleminden soyutlanm niteliksiz kii

Karanln ardndan bakan kiiye görülür

Gecenin bandan fecrin doumuna kadar

Allah öyle der: ‘Çadrlar içerisinde çekik gözlü huriler . .
,’255 Onlar -

tefsir deil- iar yorumla ariflerdir. Onlar âlem içinde tannmayan ve

bilinmeyenlerdir. Dolaysyla onlardan bir ey ortaya çkmad gibi

üzerlerinde tannmalarn salayacak bir özellik görülmez. Onlar var-

lkta sadece Allah’ müahede eder ve âlemin ne olduunu bilmezler,

çünkü onlar, âlemi görmezler.

Hak sirayet etmifakat kimse bilmez O’nu

O'nda olduunu söyleyenden baka

Her hükümdarn bir haremi vardr. Allah’ bilen arifler de O’nun

haremindedir. Ariflerin içinde bulunduklar harem, genel alkanlklar-

dr. Allah onlar ancak seçkinlere ve uadan insanlara görülen özellik-
A

lerlc perdelemitir. Alim Hakk imanla ve müahedeyle görürken âlemi

duyuyla idrak eder. Bu insanlar ise Hakk müahede ederken âlemin
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(varln) iman ederek kabul ederler. Hak onlara âlem diye bir eyin

var olduunu bildirmi, ona inanmlar, fakat kendisini görmemiler-

dir. Nitekim âlem de Allah’a iman eder, fakat O’nu görmez. Onlar

Hak vastasyla O’nun ahitleri, hakkal-yakîn ulatklar makamda do-

ruluk oturanda oturanlardr. Onlara öyle denilebilir. ‘Sizin ahid ve

mehud sözünüz bir fark anlatr. ’ Onlar bu söze karlk öyle derler:

‘Sen kendi zatn zatnla görmüyor musun? Demek ki sen kendinden

bakasn!’ Onlarn bu konudaki sözleri Hak karsnda bir müaheden

ibarettir. Onlar âlem denilen bir eyin bulunduuna edebin gereiyle

iman ederler. Onlar gerçekte mümin olanlar iken âlimler doru sözlü-

lerdir.

Hakkn münazelelerinden örendiklerimizin bir ksm bunlardr,

çünkü münazeleler, saylamayacak ve tanmlanamayacak kadar çoktur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr!’

Allah’a hamd olsun, O’nun yardm, destei ve ilhamyla kutüplar

ve onlarn sahip olduklar düsturlar bahsine balayacaz. O düstura

göre amel eden kimsenin onlarn bulduu eyi bulacaklarn müahede

edeceklerini bildirmek istiyorum, çünkü bu kitabm insanlara fayda

vermek üzere yazdm. Daha dorusu Allah bu kitab bu esasa göre

belirledi ve kitabn bütünü Allah’tan gelen bir fetihtir. B kitapta -

kulun Rabbinden dilei olarak- özetleme yöntemini takip etmek iste-

dim. Bunun bir dua olduunu söyledik, çünkü bizim halimiz, Hakkn

tebli ettiini emrettii eyi tebli etmeyi gerektirir. Allah dilediini

yapandr. ‘

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

Dört yüz altm birinci bölümün sona ermesiyle birlikte, yirmi

dokuzuncu sifir sona ermitir, Allah’a hamd olsun!
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Rahman vc Rahim Allah’m Adyla

ALTINCI FASIL

Kutuplarn Düsturlar ve Muhammedi Makamlar

DÖRT YÜZ ALTMIKNC BÖLÜM

Muhammedi Kutuplar ve Onlarn Menzilleri

Yesribî kim; niteliin zabtedemedii kii

Bir makam ve hal snrlamaz onu

Hürdür o, her eyden azade

çimizden kimse beyan edemez onu

Onun nitelii olduunu ileri süren

Varl ortaya çktnda onu bilmeyen kiidir

Anladk ki onu bilmemiz sadece bir iaret

Hakkndahi bilgimiz ve cehaletimiz de denk

Allah Teâlâ meleklerin vc MeJe-i a’la’nn öyle dediklerini bildirir:

(
Her birimizin belli bir makam vardr .’

256 Baka bir ayette ‘Ey Yesrib ehli!
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Sizin makamnz yoktur
'257

denilir. Bu yönüyle ayet ‘O’nun benzeri bir

ey yoktur
’258

ayetine benzer. Yani bu ayet öteki ayete benzer.

Kutuplar konusunun dayana Hz. Peygamber’in ‘Hepiniz çoban-

snz’ hadisidir. nsan organlar ve güçleri üzerinde bile bir çobandr,

nsann güçleri taradakiler ve ehirdekiler (bâdiye ve hadirc) olmak

üzere ikiye taksim edilir: Taradakiler zahirî güçler, ehirdekiler bâtn!

güçlerdir.

Bilmelisin ki âlemde çok ve çeidi iler vardr. Her bir ey, üzerin-

de belirli bir iin döndüü bir varlktr ve söz konusu varlk üzerinde

dönmekte olan iin kutbu diye isimlendirilir. Her ey bir ruh ve suret-

ten bileik olduu gibi her kutbun da ruhu ve sureti olmaldr. Onun

ruhu üzerinde kutbu olduu iin ruhu dönerken sureti üzerinde kutbu

olduu iin sureti döner. Kutbun birinci yönü -ki ruhtur- güney diye

isimlendirilirken dieri -suret- kuzey denen ksmdr. Bu itibarla âlem-:

deki snflardan birisi insanlardr. Onlar, birincil deil, ikincü amaçla

(dolayl) âlemin varlndaki maksattr. Birinci maksat, âlemin Allah’a

ibadet etmek üzere meydana gelmi olmasdr. Burada ibadet derken

varln kemale (ermesi) için meydana gelen ‘marifet ibadetini’ (Hakk

bilerek ibadet etmek) kastediyorum. Âlemdeki snflarn her birinin

içinde -kâmil deil- tam olanlar bulunur. Bu yönüyle âlem ancak kâmil

insann varlyla kemale erer. Kâmilin dndaki insanlar ise tanm

itibaryla hayvan- nâtk (düünen canl) diye isimlendirilen hayvan

insanlardr. Kutuplar, kâmillerdendir.

Allah cisimsel ve cismani âlemi iki mertebeye yerletirmitir: Bir

ksm dünya diye isimlendirilen menzilken dierine âhiret denilir, iler

ikisinin sakinlerini insanlar ve cinler yapmtr. Onlarda muteber olan-

lar insanlar iken insanlar arasnda muteber olanlar kâmillerdir. Onlar

zikirleri ‘Allah’ (ismi) olan kimselerdir; bu zikre bir ey eklemezler.

Allah zikri onlarn hem içlerinden hem halvetlerinde dille yaptklar

zikirdir. Genel nezdinde onlarn zikirleri ise ‘La-ilahe illallah (kelime-i

tevhid, Allah’tan baka ilah yoktur)’ zikridir. Ardndan snrl veya

mutlak olmak üzere, ‘Subhanallah, Elhamdülillah’ gibi çeitli zikirleri
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vardr. Ayn ekilde ‘Allahu ekber, la-havle ve la-kuvvete illa billâh’ gibi

zikirleri vardr. Âlemin varlk sebebi (maksat) olan bu snf ile önce

dünya hayat mamur oir. Allah dünyann sakinleri adna kendisine

ulaacaklar ve ‘ecel* denilen süreler belirlemitir. Müddetleri tamam-

landnda, âhiret diyarna göçerler. Göç iki türdür: Bir ksm dünya

hayatndan ayrlmak demek olan ölümle intikal eder ve öldükten sonra

âhiret hayatyla yaarlar. Bir ksm, ölmeden, dünya hayatndayken

intikal eder. Bu ksm özellikle Allah yolunda öldürülen ehitler ile

hakknda ‘ölüden daha üstün’ denilelerdir; bununla birlikte ölülerin

bir ksmndan üstündür. Allah dünya hayatnda insan türünde pek çok

ümmetler yaratm, her birine yaratl gayelerini açklamak üzere pey-

gamberler göndermi, peygamberler Haklan yapmalarn istedii gö-

revleri insanlara öretmi, bu görevleri yerine getirdiklerinde âhiret

hayatnda Allah katnda elde edecekleri iyilikleri veya yapmadklarnda

dünyada -ki bu ceza yöneticilerinin suçlarm örenmelerine baldr -

ve âhirette görecekleri cezay onlara öretmilerdir. Sonra Allah insan-

larn arasna bir derecelenme yerletirmitir: Bir ksm üstün, bir ksm
ümmetin en üstünüdür ki, bu ksm, peygamberlerdir.

Ümmetler, ümmeti insanlar için çkartlm en hayrl ümmet olan

Hz. Muhammed’i ümmetiyle sona ermitir. Hz. Muhammed’iu geli-

iyle birlikte peygamberlik sona erdii gibi eriatyla da bütün eriatlar

sona ermitir. Artk eriat getirecek bir peygamber olmad gibi onun

eriatndan sonra Allah katndan indirilecek bir eriat da yoktur. Bu-

nun istisnas, onun eriatnn onaylam olduu üzere, ümmetinin

âlimlerinin Kitap’tan ve Sünnet’ten hüküm çkartmakla snrl içtihatla-

rdr; ‘sünnet’ derken peygamberin hadislerini kastediyorum, yoksa

kyas yoluyla elde edilen içtihad kastetmiyorum. Kyas derken -asln

asla kyasn deil- ferin fere kyasn kast ediyorum. Çünkü ferin asla

kyas içtihatla sabit olup istinbat yoluyla elde edilmi bir hükümdür.

Fakihler icmay üçüncü asl (kaynak) saydklar gibi bu anlamyla kyas

dördüncü kaynak sayarlar. Burada icma, birinci neslin icmaldir. Fakih-

lere göre birinci nesil bir konuda görü birliine varmsa, o konuda

bildikleri bir assa bavurmu olmalar gerekir. Söz konusu nas bize

ulamam olsa bile, onun varl hakknda kesin delile sahibizdir.
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Çünkü birinci neslin hakknda nas bulunmayan bir konuda görii bir-

liine varmas mümkün deildir; yoksa düünceleri ve yaratllar

birbirinden farkl olaca için görü ayrl kaçnlmaz iken belirli bir

konuda görü birlii gerçeklemitir. Bu durum, bize göre birinci

neslin peygamberden gele bir nassa sahip olduuna dair (tereddüdü-

müzü ortadan kaldracak) kesin delildir. Birinci neslin icmandan sonra

icmann hükmü yoktur. Durum burada söylediimiz gibi olunca, biz

dc Muhammedi kutuplar zikretmekle megul olduk. Çünkü Hz. Mu-

hammed kyamet günü insanlarn efendisi olduu gibi o ve ümmeti

son gelen ve (maksat olmak bakamndan) ilk olanlardr. Bu nedenle

peygamberlerden Hz. Muhammed’i, ümmetlerden de onun ümmetini

dikkate aldk.

Bilmelisin ki Muhammedi kutuplar iki türdür. Bir ksm onun

peygamber olarak gönderiliinden sonra gelen kutuplarken bir ksm
peygamber olarak gönderilmesinden önceki kutuplardr. Hz. Mu-

hammed’in peygamber olarak gönderilmesinden önceki kutuplar, pey-

gamberlerdir (resûl) ve saylar üç yüz on üçtür. Peygamber olarak

gönderiliinden sonra gelip kyamete kadar varlklar sürecek kutuplar

ise on iki kutup ile onlarn dnda kalan iki Hatem’dir. Hatem kitabn

son bölümünde zikredilecei üzere fertlerdendir (efrad). Bu bölümden

sonra on iki kutup hakknda -Allah izin verirse- yeterli ölçüde açklama

gelecektir.

Peygamber olan Muhammedi kutuplarn menzillerine gelirsek,

onlarn menzilleri hakknda konumamza yol yoktur. Çünkü bizim

bilgilerimiz zevk kaynakl bilgilerdir. Hâlbuki peygamberlerin makam-

lar hakknda zevkimiz yoktur. Bizim zevk (kaynakl bilgimiz) bilhassa

varisler hakkndadr. Dolaysyla peygamberler hakknda ancak resul

olan konuabilecei gibi nebiler hakknda nebi veya resuller konuabi-

lir. Varisler hakknda ise resul, nebi ve veli veya onlardan birisi konu-

abilir. Hakkn örettii ilahi edep budur. Binaenaleyh peygamberlerin

mertebeleri ancak Genel Hatem’den örenilebilir. O, Allah’n ahir

zamanda genel velilii (velayet-i âmme) kendisiyle bitirecei (mühür)

Allah’n ruhu Meryem olu sa’dr. Bu husus sorulduunda, Hz. sa
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onlardan ve derecelerinden bilgi verebilir, çünkü kendisi de onlardan-

dr. Bizim ise bu konuda konuma imkânmz yoktur. Biz sadece nebi-

lerin ve peygamberlerin varisleri olan ümmetin kutuplan hakknda

konuabiliriz. Bunun yan sra geçmi ümmetlerin hepsinden hayrl

olmakla nitelenmi -ki hem müminleri hem kâfirleri için geçerlidir bu

üstünlük- sonradan gelen Muhammed ümmetinin kutuplar hakknda

konuabiliriz. Bu itibarla Muhammed ümmetinin kâfirleri dier üm-

metlerin kâfirlerinden daha kötü olduu gibi müminleri de dier üm-

metlerin müminlerinden daha hayrldr. O halde Muhammed ümmeti

(her iki yönden de) öncelik sahibidir. Nitekim Kurey kabilesiyle ilgili

bir ifadede onlarn iyilik ve kötülükte bütün kabileleri geçtii söylenir.

Bu nedenle Allah imameti onlara vermitir. Adil de olsalar zalim de

olsalar, imamlk onlarn hakkdr. Adil olmalar, hem yönettikleri in-

sanlarn hem kendi lehlerinedir; zalim olmalar, yönettiklerinin lehi-

neyken kendi alcyhlerinedir. Yani Allah’n ve yönettikleri insanlarn

haklan hususundaki ihmalleri onlarn aleyhinedir. Seçilmi bu Mu-

hammed ümmetinin kutuplar ise önceki ümmetlerin kutuplarndan

üstündür. Burada peygamberlerin izlerini takip eden ve onlara varis

olan kutuplar kastediyorum.
t

Sonra konumuza dönüp öyle deriz: Muhammed ümmetinin ku-

tuplar ksm ksmdr. Burada her asrda bir tane bulunan kutuplardan

söz etmiyorum, her asrda bir tane olan kutbu bunun ardndan gelecek

on iki kutup bölümünde zikredeceiz. imdi Muhammedi kutuplar

zikrediyoruz. Onlar, belirli bir bölge veya yerde insan topluluunun

ilerinin etraflarnda döndüü kimselerdir. Misal olarak yedi bölgedeki

bedelleri verebiliriz. Her bölgenin bir bedeli vardr ve o söz konusu

bölgenin kutbudur. Baka bir misal olarak evtad- erbaa’y (dört direk)

verebiliriz. Onlarn dört yönü vardr ve Allah onlarn vastasyla dou-

yu, baty, güneyi ve kuzeyi korur; her yönün bir direi vardr. Baka

bir misal karyelerin kutuplandr. Her yerde Allah’n velilerinden bir

kutbun bulunmas gerekir. Allah onun vastasyla bulunduu bölgeyi

korur; bölgenin 'kâfir veya mümin olmas durumu deitirmez. Binae-

naleyh o veli bölgenin kutbudur.
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Makam sahipleri de öyledir. Bu yönüyle zahitlerin bir kutbu var-

dr ve zühtte kendi devrindeki insanlarn ileri onun etrafnda döner.

Ayn ey tevekkül, muhabbet gibi dier makam ve haller için gerekli-

dir. Her snf içinde o snftan bir kutup bulunmaldr ve makam o

kutbun etrafmda döner. Allah bana tevekkül sahiplerinin kutbunu

tantm, tevekkülün onun etrafnda döndüünü görmütüm. Sanki o

kutbu üzerinde dönen bir deirmene benziyordu. Tevekkül sahipleri-

nin kutbu, Endülüs’e ait Mevrûr ehrinden Üstad Abdullah b. el-

Mevrurî idi. Zamannda tevekkülün kutbu oydu. Çok ükür, Allah onu

bana gösterdi ve tantt, onunla arkada oldum. Onunla bir araya gel-

diimde, daha önce Allah bana onu göstermi olduu için kendisini

tandm. Bunun üzerine tebessümle Allah’a ükretti. Zamann kutbuyla

da 593’te Fas’ta bir araya geldim. Allah bir vakada onu bana göster-

mi, ben de kendisini tanmtm. Bir gün Fas’ta Bestan b. Hayyun ile

bir araya geldik. O da cemaatin içindeydi. Becaye’den gelen bir eli

çolak yolcuydu ve cemaatin dikkatini çekmeyen biriydi. Mecliste bi-

zimle birlikte Allah ehli olan eyhler bulunuyordu ve birisi de Ebu’l

Abbas el-Hassar olmak üzere hepsi Allah yolunda muteber insanlard.

Cemaat sohbete baladnda hepsi bize kar saygl davranyordu.

Meclis bizim için toplanmt ve orada benden baka kimse tasavvuf

ilmi üzerinde konumuyordu. Aralarnda konusalar bile, konuyu bana

havale ediyorlard. Söz kutuplar bahsine geldi ve Kutub da cemaattey-

di. Ben onlara öyle dedim: ‘Kardelerim! Ben size zamannzn kutbu

hakknda bir sr söyleyeceim.’ Bunun üzerine Allah'n uykumda bana

zamann kutbu olarak göstermi olduu o adam bana döndü. Sohbet

esnasnda skça bana dönüyor ve bana kar muhabbet izhar ediyordu.

Bana dönüp öyle dedi: ‘Allah'n sana bildirmi olduu srr bize anlat,

fakat vakada- sana belirttii ahsn adn verme!’ Sonra tebessümle

öyle dedi: ‘Allah'a hamd olsun.’ Ben de Allah’n bana Kutub’u du-

rumu hakknda verdii bilgileri anlarmaya koyuldum. Dinleyenler

armt. Fakat adamn adm vermedim ve onu tarif etmedim. kindi-

ye kadar deerli kardelerimle çok ho bir vakit geçirdik. Adama vak-

ada bana gösterilen kimsenin kendisi olduunu söylemedim. Cemaat

daldnda, Kutup yanma geldi ve öyle dedi: ‘Allah hayrm versin!
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Allah’n sana tantt ahsn adn vermemekle ne iyi ettin! Allah'n

selam, rahmeti senin üzerinde olsun!’ Meerse benimle vedalamak

üzere selam vermiti ve benim bu konuda bir bilgim olmamt. O
ehirde bir daha kendisini hiç görmedim.

Muhammedi kutuplar Hz. Peygamber’e mahsus hükümlerde ve

hallerde Hz. Muhammed’e varis olanlardr. Bu haller, daha önceki bir

eraitte bulunmad gibi Hz. Peygamber’den önceki bir peygamberde

de bulunmamtr. Bu hal ve hükümler, önceki bir eriatta bulunsalar

bile onlarn kayna Hz. Peygamber’in eriat olduu gibi önceki bir

peygamberde bulunsalar yine Hz. Peygamberde bulunmu olurlar.

Böyle bir insan bu durumda söz konusu özel peygamberin varisidir,

fakat Hz. Muhammed üzerinden varistir. Bu kii, bu ümmet içerisinde

bulunsa bile, o peygambere nispet edilebilir ve (varis olduu hal ve

hüküm) Hz. Musa’dan ise Musevî, Hz. sa’dan ie sevî veya Hz. b-
rahim’den ise brahimî veya hangi resul veya nebiden ise ona izafe

edilerek isimlendirilir. Hz. Muhammed’e ise sadece kendisine mahsus

hususlarda varis olanlar nispet edilebilir. Bu tahsiste (sevî, Musevî

gibi) farkllamay salayan bir makamla smrlanmamaktan daha genel

bir durum yoktur. Muhammedi ancak belirli bir makamnn olmama-

syla farkllar. Baka bir ifadeyle onun makam ‘la-makam’, makamn
olmamasdr. Bunun anlam ifade edeceimiz husustur, öyle ki: nsa-

na hali baskn gelir ve sadece kendisine baskn gelen hali bilir. Bu du-

rumda o hale nispet edilir ve o halle ortaya çkar. Muhammedi’nin ise

bütün makamlarla ilikisi ilahi isimlerin Allah ile ilikisiyle birdir ve

dolaysyla ona nispet edilecek bir makamda bulunmaz. Muhammedi
her nefeste, her zamanda ve halde o nefes, zaman ve halin gerektirmi

olduu surede bulunur ve bu nedenle onun snrll sürekli deildir.

Çünkü ilahi hükümler her zamanda farkllar ve hükümlerin farkll

nedeniyle kii de farkllar. Allah Teali cO her gün bir itedir’
259 buyu-

rur. Muhammedi de öyledir. Bu deiim ‘Bu hususta kalbi (deiebilir

olan) olan kimse için öüt vardr’
260

ayetinde belirtilir, hâlbuki ayette

snrlamak demek olan akl dememitir. Kalp her nefeste hallerde ve

ilerde bakalat için kalp diye isimlendirilmitir.
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Allah’n kullarnn bir ksm, her nefes kendisinde bakalaan eyi

bilirken bir ksm ondan habersizidir. Muhammedi kutup veya da fert,

her nefes bilgisiyle bakalaan insandr. Nitekim her bir yaratlm her

nefes hal itibaryla bakalar ve deiir. Binaenaleyh bu adam (kutup

veya fert), kendisinde bakalaan eyi veya kendinde bakalat du-

rumu bilmekle farkllar, yoksa bakalamakla farkllamaz. Çünkü

bakalama bütün âleme yaylan ve her insanda gerçekleen bir du-

rumdur. nsanlarn çou bu hususu tam ve kesin olarak bilmeseler bile

genel olarak bilirler. nsanlarn dereceleri, kendisinde bakalatklar

eyi veya üzerlerinde bakalatklar durumu bilmeleriyle deiir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
261

Bu bölümün izah uzun sürse bile, söylediimiz ve ima ettiimiz

hususlarla yetinmeyi uygun gördük. imdi kutuplarn makamlarn

izhar edecek ekilde onlarn düsturlarndan söz edeceiz. Baarya

erdiren Allah’tr!

DÖRT YÜZ ALTMI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kendi Zamanlarnda Âlemin Üzerlerinde Döndüü
On ki Kutbun Bilinmesi

Sayda isimlerin sonu .

Bileik saylarla birlikte on iki

0 sayyla nitelenendir

O bir ile nitelenen
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Onlar vastasyla varlk korunur

Varlktaki say korunur

Varlklarnn hükümleri ortaya çkm

Direksiz ayakta duran yerde

Rükünlerde hükümleri tamamland

Onlardan babada ve oulda

Allah Teâlâ Peygamberine öyle hitap eder:
cDe ki O Allah tektir.’

262

Allah kendisini tantp öyle demitir: ‘En güzel isimler Allah’a aittir. O

isimlerle Allah’a dua edin, isimleri hususunda ilhada gidenleri braknz ’263

Bunun anlam, isimlerinden sapanlar demektir. Daha doru bir ifadey-

le Allah’n isimleriyle kastettii anlamdan baka bir anlama saparlar.

‘Yaptklarna karlk onlara ceza verilecektir .’
264

Yani bu konuda karlk-

lar verecektir. Herkes vahiy hakkudaki yönelimine göre cezalandrlr.

Allah öyle der:
‘Sana Rabbinden vahyedilene uy/’

265
Allah Teâlâ öyle

demektedir: Onlar meyletti ve sapt diye sen meyletme! Ben seni ba-

kasna uyasn diye deil, uyulasn diye yarattm. Bu nedenle nebilerden

söz ederken Allah Hz. Peygamber’e öyle der:
‘

Sen onlarn hidayetlerine

uy!'
0*6 Yani onlarn kendilerine uyma! Onlarn hidayederi, Allah'n

eriatndan baka bir ey deildir. Allah Teâlâ
‘

Size dinde Nuh’a vasiyet

ettii eyi eriat yapt
’267

buyurur. Burada baka peygamberleri de zik-

retmitir. Binaenaleyh bizim için âri, onlara da eriat gönderen Al-

lah’tr. Hz. Peygamber eriatn ad geçen peygamberlerden aln ol-

sayd, tâbi (uyan) saylrd. Bunu anlamalsn!

MUHAMMED ÜMMETNN KUTUPLARININ
SAYISI ONKDR

Bu ümmetin kutuplar, on iki tanedir ve cisimsel ve cismani âlem

dünya ve âhirette on iki burç üzerinde döndüü gibi ümmetin ileri
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onlarn üzerinde döner. Allah iki diyarda olu ' ve bozulutan -ki âdete

göre veya âdeti aarak gerçekleebilir- meydana gelecek eylerle onlar

görevlendirmitir. Fertlerin says ise çoktur. ki Hatem onlardan, yani

Efrad’dandr (fertler). Dolaysyla kutup deillerdir. Kutuplar içerisin-

de Hz. Muhammed’in kalbi üzerinde olan kimse yokken fertler arasn-

da onun kalbi üzerinde olanlar vardr. Hatem olanlardandr ki, burada

özel velayetin Hatem’ini kastediyorum (hatmü’l-evliyai’l-hassa).

On iki kutba gelirsek, onlar nebilerin kalpleri üzerindedir. Her bi-

risi bir kalp, daha doru bir ifadeyle kadem üzerindedir ki kadem

(ayak) demek daha doru bir ifadedir. biliye’deki bir keifte bunu

böyle görmütüm. Kalp yerine kadem demek, peygamberlere kar

daha saygl davranmak demektir ve bizim makammz edepli olmay

gerektirir. Ben hem kendi adma hem Allah’n kullar adna edebi ye-

lerim. öyle deriz: Onlarn biricisi, Hz. Nuh peygamberin kademlin-

deyken kincisi Hz. brahim’in, üçüncüsii Hz. Musa’nn, dördüncüsü

Hz. sa’nn, beincisi Hz. Davud’un, akncs Hz. Süleyman’n, yedin-

cisi Hz. Eyyûb’un, sekizincisi Hz. lyas’n, dokuzncusu Hz. Lût’un,

onuncusu Hz. Hud’un, on birincisi Hz. Salih’in ve on kincisi Hz.

uayb’n kademlindedir. Bütün peygamberleri ve nebileri gözle gördü-

üm bir müahede görmü, onlarn içinden sadece Ad kavminin kar-

dei Hz. Hud ile konumutum. Bütün müminleri de, yani yaam
olanlaryla kyamete kadar gelecek müminleri Allah bana iki farkl

zamanda temiz bir yerde göstermi, ben dc onlar gözle görmütüm.

Peygamberlerle sohbet ettim, Hz. Muhammed’in dnda onlardan

yararlandm. Sohbet ettiklerimden birisi Hz. brahim idi. Ona Kuran-

Kerim okudum. Hz. sa’nn önünde tövbe ettim. Hz. Musa bana keif

ve açklama bilgisiyle gece ve gündüzün deimesinin bilgisini verdi. O
bilgiye ulanca, gece ortadan kalkt ve tüm gün gündüze döndü. Artk

benim için güne domuyor ve batmyordu. Bu keif ile birlikte Allah

bana âhirette bedbahtlkla iim olmayacam bildirmi oldu. Hz.

Hud’a bir meseleyi sordum. Sorduum ey varlkta Hud peygamberin

bana söyledii ekilde gerçekleti. Bu durum onlarn zamanna kadar-

d. Peygamberlerden ise Hz. Muhammed, Hz. brahim, Hz. Musa,

1
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Hz. sa, Hz. Hud ve Hz. Davud ile muaeret ettim, dierleriyle sohbet

etmedim, sadece kendilerini gördüm.

Bilmelisin ki kutuplardan her biri âlemde belli bir süre kalr. Baka

bir ifadeyle gönderildikleri kimseleri davet edilerinin belirli ve tespit

edilmi süreleri vardr. Süre tamamlandnda, davetleri biter ve baka

bir davetle birlikte onlarn daveti hükmünü yitirir. Nitekim eriatlar da

eriatlar ile neshedilir. Onlarn davetleri derken, sahip olduklar âlem-

deki hüküm ve tesirleri kastediyorum. imdi onlarn dünya hayatnda-

ki ömürlerinin müddederindcn söz edelim. Onlarn birinin valiliinde-

ki ömrü, otuz üç sene ve dört aydr. Baka birisinin müddeti otuz sene,

üç ay yirmi gün; birisinin müddeti, yirmi sekiz sene, üç ay ve on gün;

birisinin müddeti yirmi be sene; birisinin müddeti yirmi iki sene on

bir ay, yirmi gündür. Baka birisinin müddeti on dokuz sene, be ay,

on gündür. Baka birinin süresi on sene sekiz ay; bir dierinin süresi

on üç sene ve on ay, yirmi gün; birinin süresi on bir sene, üç ay, on

gündür. Baka birisini süresi iki . sene, dokuz ay ve on gün; birisinin

süresi sekiz sene, dört ay; birinin süresi be sene, alt ay ve yirmi gün-

dür. Onlarn düsturlar tektir: Allah zikri! ‘Hu5
zamiri sükûnlu ve

hemzenin rahkikiyledir. Baka bir düsturlar yoktur. Bu kutuplarn

dndaki karye, yön, bölge (iklim) kutuplar ve cemaatin eyhleri pek

çok türdür. Onlarn içinden bu bölümde zikredebileceklerimi zikrede-

ceim. Bunu yapmamn sebebi,
1

Allah’ çok zikreden erkek ve kadn-

lar...*
2™ ayetinde belirtildii üzere, bu zikirde örf haline gelmi tarzda

zikre devam edenlere fayda teminidir. Böyle bir amaç tamasaydk, bu

kitapta onlar söylememin veya belirtmemin faydas olmazd. imdi

kutuplarn halleri içinden anlatabileceklerimizi anlatalm. Halleri çok

oka bile, düsturlar tektir. Düsturun tekliinin nedeni, kutupluk ma-

kamnn tek olmasdr. Öyleyse düstur ahsn deil, kutupluk makam-

nn düsnrudur. Her birinin farkl olarak belirli vakitlerde düsturlar

vardr. Hz. Peygamber öyle der: ‘Kyamet yeryüzünde ‘Allah Allah’

diyen varken kopmaz.’ Burada âlemin ilerinin kendisine dayand
kutbu kasteder. Ya da kendisi kutup olmasa bile, himmeti vesilesiyle

Allah’n âlemi koruduu fert kalmaynca kyamet kopar. Demek ki

kyamet kötü insanlarn üzerine kopar!
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Kutuplardan Birincisi, Hz. Nuh’un Kademi Üzerindedir

• Kuran- Kerim’den ona ait sure Yasm’dir. Bu itibarla her kutbun

Kuran- Kerim’den bir suresi vardr. Bazen zikrettiklerimizin dndaki

kutuplarn da Kuran- Kerim’den bir sure veya ayetleri olabilecei gibi

bazen birden çok suresi olan da olabilir. Bazen bütün Kuran bir kutba

ait olabilir. Böyle bir kutba misal olarak, Kuran- Kerim’i istizhar et-

meden ölmemi olan Ebu Yezid el-Bestami’yi verebiliriz. imdi on iki

kutba mahsus Kuran- kerim surelerini zikredelim.

Birinci kutba ait sure, Yasin suresidir. O kutup hükmü yönünden

kutuplarn en kâmilidir. Allah zahiri ve batn sureti onda bir araya

getirmi, zahirde klçla ve batnda himmetle halife klnmtr. Onun

adn vermeyeceim ve kendisini tantmayacam, çünkü adn vermem
1

yasakland ve yasaklanmann sebebini de biliyorum. Kutuplar cemaati

içinde kutupluun gerektirildii her eyin kendisine verildii baka
A

birisi yoktur. Bu yönüyle o, bütün isimlerin verildii Hz. Adem’e ve

cevamiü’l-kelim’in verildii gibi Hz. Muhammed’e benzer. Hz. Mu-

hammed’in kademi üzerinde bir kutup olsayd, ancak o olabilirdi.

Bununla birlikte hiçbiri Hz. Muhammed’in kademi üzerinde deildir.

Bunun istisnas baz büyük fertlerdir ve onlarn says bilinmez. Onlar

yaratklar içerisinde gizli olanlar ve Allah’ bilen seçkinlerdir. Onlar

tannmaz ve bilinmez. Onlarn makamlar, bildiklerini saklamak ma-

kamdr. Onlarm bilgisine kendilerini hayrete düürecek kuku girmez.

Onlar Rableri hakknda kesin vc açk delil sahibi olanlardr. te fertle-

rin (tekler) hali böyledir.

Tekrar bu kutup hakkndaki konumamza dönersek öyle deriz:

Allah katnda onun menzilleri, bu surenin ayetlerinin saysncadr;

zaten her kutbun Allah katndaki menzilleri sahip olduu surenin ayet-

leri saysncadr ve onlarn sureleri bellidir. Ben de o sureleri genel

olarak zikredip sonra Allah izin verirse (daha ayrntl olarak) zikrede-

ceim. Daha önce söylediimiz üzere, birinci kutba ait sure Yasin’dir.
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kinci kutba ait sure hlâs, üçüncüye Nasr, dördüncüye Kafirûn, bein-

ciye Zilzal, altmcya Bakara, ycdinciye Mücadile, sekizinciye Al-i m-
ran, dokuzuncuya Kchf suresi aittir. Bu kutup Deccal tarafndan katle-

dilecek ve Hz. sa’ya yetiecek kutuptur. Onuncuya ait sure Enam, on

birinciye ait olan sure ise Taha’dr. Bu kutup Hakkn vekilidir. Nite-

kim Ebu Talib de Mekkelilere Tövbe suresini okumak üzere Hz. Pey-

gamberin vekiliydi. Hz. Peygamber bu sureyi okumak üzere Hz. Ebu

Bekir’i göndermi, sonra görüünden vazgeçerek öyle demiti: ‘Ku-

ran’ benden Ehl-i beytim’den birisi tebli etmelidir.’ Bunun üzerine

Hz. Ali’yi çartm, onu görevlendirmi, Hz. Ebu Bekir’e yetimi.

Mekke’ye ulatnda, Hz. Ebu Bekir insanlarla hac yaptrtm, Hz. Ali

de onlara Tevbe suresini tebli ederek Hz. Peygamber’e vekâleten

insanlara okumutu. Bu durum Hz. Ebu Bekir es-Sddîk’in halifelii-

nin sahihliine olduu kadar ayn zamanda Hz. Ali’nin de mertebesi-

nin üstünlüüne delil tekil eder. On ikinci kutba ait sure. Mülk sure-

sidir. Kutuplarn Kuran- Kerim’deki sureleri bunlardr. Bununla bir-

likte ‘Allah ei hakkmda seninle tartann sözünü duymutur5269
diye ba-

layan Mücadile suresinin ait olduu kutbun suresi Vaka suresidir.

Fakat bu sureye büyük bir ball vardr. Ayn ey hlas suresinin

sahibi olan kutub için geçerlidir. Onlarn menzilleri de söylediimiz

ekildedir. Bu menziller, ayetlerin says ve ayetleri zikreden ile onlarda

zikredilenlerin durumuna baldr. Bu yönüyle ayetlerdeki derecelen-

me, gelmi olduklar tarzdan örenilir. Ayetlerin üstünlüü tilavette

okuyann durumuna baldr, yoksa Allah’n kelam olmak bakmndan

ayetlerin üstünlüünden söz edilemez, çünkü bu bakmdan derecelen-

me yoktur. Binaenaleyh üstünlük ve derecelenme kelamda deil, oku-

nuta gerçekleir, bunu bilmelisin!

Bu kutbun haline gelirsek, o, zahirde ve batnda âlemde müessir-

dir. Allah onunla bu dini güçlendirir, onu klçla izhar eder, zulüm

yapmaktan korur. O da Hakkn hadiselerdeki hükmü demek olan ada-

lete göre hüküm verir, Bazen verdii hükme kar gelen mezhep taklit-

çileri bulunabilir. Misal olarak afiî, Maliki, Hanefi, Hanbelî veya

kutbun verdii hükümle kendisiyle çelitii herhangi bir imama uyan-

lar verebiliriz. Kutub mezhep imamlarnn delillerinin gereinin aksi-
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nc bir hüküm verdiinde, taklitçiler onu suçlarlar. Böyle davranmakla

hiç kukusuz Allah katnda günahkâr haline gelirler ve bunun farknda

bile olmazlar. Çünkü onlar herhangi bir müçtehidi suçlama hakkna

sahip deillerdir. Onlara göre içtihatta isabet eden kii, belirli olmayan

bir kiidir (yani onu tam olarak bilemezler). Bu durumdaki biri, baz

kimselerin Usame ve babas Zeyd b. Harise’nin komutanl hakknda

söz ettikleri gibi Müslüman âlimlerinden birisini suçlama hakk yoktur.

Onlarn komutanl hakknda ileri geri konuulunca, Hz. Peygamber

de bu konuda söylediklerini söylemitir. Hz. Peygambcr’in öne geçirip

bakan vapu biri hakknda ileri geri söz edenler ve kendi düüncele-

rini Allah’n peygamberinin düüncesine yeleyenler bulunabilirken,

taklitçilerin kutup karsndaki durumlarna amamak gerekir. Onun

öhreti nerede, bu öhret nerede? Batl yolda olanlar hüsrana uram-
tr. Vallahi! Allah’a ancak basiret üzere davet eden kii davetçi olabilir,

zan üzere davet edip zama göre hüküm veren biri Allah’a davet ede-

mez. Böyle insanlar, Allattn Muhammed ümmeti adna genilettii

imkânlar daraltrlar. Allah ise böyle yapanlarn ilerini âhirette daraltr,

kyamet günü onlarn sorgu ve hesabn zorlatrr. Onlar herhangi bir

hadisede sknty ortadan kaldrmak üzere mezhep deitirmeyi zorla-

trr vc böyle bir davrann dinle oynamak demek olduunu zanneder-

ler. Hâlbuki bu görü nedeniyle kendilerinin didc çktklarn bil-

mezler. Allah Teâlâ’nm eriat daha geni, hükmü daha genel ve fayda-

ldr. ‘Onlar 1 tutunuz. Onlar sorguya çekilecektir. Niçin onlara yardm

etmiyorsunuz? Onlar bugün teslim olmulardr .’
270 Bu durum kyamette o

insanlarn halidir. Onlara izin verilmez ki, mazeret beyan edebilsinler.

Bu kutbun makam kemaldir ve bu nedenle herhangi bir nitelik

kendisini snrlamaz. O vaktin hakimidir ve vaktin hükmüyle, yani

zamann gerektirdii duruma göre zuhur eder. rade onun hükmüne

baldr, o iradenin hükmüne bal deildir. O efendidir ve on özellii

vardr: Birincisi cezalandrmaya gücü yeterken balamak demek olan

hilimdir. Çünkü o himmet vesilesiyle tesirde bulunma gücüne sahiptir.

Bu kutup kendisi nedeniyle hiçbir zaman öfkelenmez. Allah’n yasakla-

r ihlal edildiinde, hiçbir ey onun gazabnn karsnda duramaz. O
sadece Allah rzas için öfkelenir. kinci özellii Allah’n yaval öv-
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mü olduu ilerde teenni üzere harekettir. Bununla birlikte iyiliklere

koar. Bu kutup teenniyi arar ve nerede uygulanacan bilir. Üçüncü

özellik eyada denge ve itidaldir. Vaktin talep ettii bir hükme bir ey

eklemez, çünkü zaman ve hali kendisiyle ölçtüü terazi elindedir,

Böylece kendi halinden zaman nedeniyle alrken zamanndan da hali

nedeniyle alr. Buna göre yükseltir ve alçaltr. Dördüncü özellii ted-

birdir. Tedbir, hikmeti bilmektir. Kutub mertebeleri bilir ve mertebe-

lerin ralep ettii ileri onlara verir. Nitekim Hz. Peygamberin savata

kendisine klç verdii Ebu Dücane klcn hakkn vermi, sava safla-

rnn arasnda cesaretle yürümü, Hz. Peygamber onun bu böbürlene-

rek yürüyüüne bakp öyle demiti: ‘Böyle bir yürüyüü Allah ve pey-

gamberi sevmez, fakat burada deil!’ Hz. Peygamber hzl yürürdü,

sanki yoku iniyor gibi yürürdü. Tedbir sahibi iler ehadet âleminde

ortaya çkmazdan önce onlara bakar ve gayb âleminde tasarruf sahibi-

dir. Bu nedenle manalardan ancak hikmetin gerektirdiini alr. O hik-

meti bilen ve haberdar olandr: Mücmeli ve genel olarak izhar etmesi

gerekeni mücmel, mufassal olarak izhar etmesi gerekeni de mufassal

olarak izhar eder. Bunun yan sra muhkem olarak izhar etmesi gere-

keni muhkem, müteabih olarak izhar etmesi gerekeni de müteabih

olarak izhar eder. Beinci özellik, tafsildir. Tafsil eya arasnda ortak

özellikleri aarak farkll ortaya çkarLan özellikleri bilmektir. Bu sa-

yede her ey benzerinden, mukabilinden ve muhalifinden ayrlr. Bu

kii Alim, Hâbir, Muhsî, Muhit, Hâkim gibi ilahi isimlerden yakn

anlaml ve birbirine benzer isimlere bakar. Bütün bunlar özel isimler-

dir ve hepsi Âlim (bilen) manasnda ortaktr. Bununla birlikte her biri

arasnda bir incelik ve hakikat fark bulunur ve bu sayede bir isim öte-

kinden ayrr. Kendisiyle dierleri arasnda ortakln bulunduu

bütün isimlerde durum böyledir. Akncs ise adalettir. Adalet, taksim,

hüküm verme, haklar sahiplerine ulatrmada ortaya çkan bir özellik-

tir. Adalet, Allah’n kendisinden zikretmi olduu üzere, ‘her eye

yaratln verdi’ ayetinde dile getirilir. Allah Hz. Musa hakknda da

‘Herkes merebini bilmitir’
7 ' 1

buyurur. Hz. Salih’in devesi hakknda da

‘Ottun bir içme hakk, sizin içme hakknz vardr, belirli bir gün için’
272

buyurur. ki dünyada suç, had ve tazir arasndaki farklar, bu konuyla
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ilgilidir. Yedincisi ise edeptir. Edep her âlemdeki bütün hayrlar bil-

mek demektir. Edep kiiyi sedirde tutar. Ona (Hak ile) karlkl otur-

ma, O’nu müahede, karlkl konuma, sohbet, söz söyleme, halvet ve

Hakkn nefsinde bulunana halk içindeki mertebelerde davranabilmeyi

ihsan eder. Bu ve benzeri davranlar edep demektir. Sekizincisi, rah-

mettir. Kutub’dan ortaya çkan rahmet, bütün zayflara ve zorbalara

bile ular. Onun saygnl ve latiflii karsnda zalim, büyük, azamet-

li herkes onu arlar ve son derece yumuak, sevgi dolu ve efkade

davranr. Dokuzuncusu hayadr. Kutub yalan karsnda yalancdan

haya eder, onun karsnda sözünü dorulayan bir surette görünür.

Buna mukabil onun yalan söylediinden gafilmi gibi hareket etmez.

Bu durumda yalanc insan, söyledii sözün ona ilediini ve kendi

makamn ve söyledii sözü bilmediine onu inandrr. Kurub ise ken-

di iiyle megul olur. Sonra Rabbinin katnda onun adna sadece hayr

için vasta olur ve kyamette sorgu ve hesap vaktinde Allah ile arasn-

daki ii balamas için dua eder. Bir rivayette öyle denilir: ‘Allah

kyamet günü yal birini çarr ve ona ‘Neler yaptn?’diye sorar. Yal
adam Allah’n dilemi olduu yaklatrn ibadetleri zikreder. Allah ise

onun yalan söylediini bilir, fakat yine de cennete götürülmesini em-

reder. Melekler ‘Ya Rab! Bu adam sözlerinde yalancdr’ dediklerinde

Allah öyle der: ‘Yalan söylediini biliyorum, fakat yal birini yalan-

lamaktan haya ettim.’ Hz. Peygamber’in bu kutsi hadisi Allah’tan bize

aktarmasnn sebebi, bizim de bu nitelie sahip olmamz salamaktr.

Binaenaleyh biz, Hak da bize öyle davransn diye böyle davranmaya

daha da muhtacz. Onuncu nitelik, slahtr. Bunun en önemli yönü,

aray düzeltmektir. Bu durum ‘Onlarn arasm düzeltiniz’
27*

ayetinde

belirtilir. Bir rivayette öyle denilir; ‘Allah kullarnn arasn kyamet

günü bulur.’ Zalim ve mazlum yarglanmak ve haklarn almak üzere

Rablerinin önünde durduklarnda Allah o ikisine öyle der: ‘Balarnz

kaldrnz.’ Balarn kaldrdklarnda, büyük bir iyilik görürler ve ‘Al-

lah’m! Bu hayr kime aittir?’ diye sorarlar. Allah ‘Bana bedelini verene

aittir’ der. Mazlum öyle der: ‘Rabbim! Bu iyiliin bedelini kim öde-

yebilir ki?’ Allah ‘Sen falan kardeini affedersen onun bedelini ödemi

olursun’ der. Bunun üzerine mazlum öyle der: ‘Rabbim! Ben onu
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baladm.’ Allah da öyle der: ‘Kardeinin elini tut!’ Birlikte cennete

girerler. Bu hadisten sonra Hz. Peygamber u ayeti okudu:
‘

Allah’tan

korkun, birbirinizin aranz düzeltin.*
274 Çünkü Allah kyamet günü kul-

larnn arasn düzeltir.

On ki Kutuptan kincisi Hz. brahim’in Kademi Üzerindedir

Onun suresi hlâs’tr. Bu sure kendisini seveni cennete sokan, onu

okuyann da Kuran- Kerim’in üçte birini okumu olduu suredir. Ona

ait menziller, bu surenin ayetlerinin saysncadr. Bu kutup kesin delil

sahibidir. Nazari delil de ma’kûlat (akledilirler) meseleleriyle ilgilenme-

sine imkân verir. Bu nedenle isabet eder, yanlmaz. öyle ki: nsanlar

verili bilgi hakknda görü ayrlna dümülerdir. Burada verili bilgi

derken, akllnn kendi fikriyle idrak edip nazarî delilinin kendisine

ulatrd bilgiyi kast ediyoruz. Baz insanlar, Allah bir insana vehbî

delil verdiinde, deliliyle birlikte onu verir demitir. Böylece o kii

delili ve medlulü (delillendirilen) bilir. Fas’ta usul-i din (kelam) ve

fkh meselelerinde müslümanlann imamlarndan biri olarak kendini

gördüüm Ebu Abdullah el-Kettani bu görüteydi. Ben de kendisine

öyle dedim: Senin zevkin böyledir ve Hak sana bilgiyi böyle vermi-

tir. Bu nedenle bilgin doru olmakla birlikte hükmün doru deildir.

Allah bazen nazarî bilgiyle gerçekleebilecek bilgi verir, fakat delili

vermez; bazen insana deliliyle birlikte bilgiyi verir. Hz. brahim hak-

knda Allah ‘Bu bizim delilimizdir, onu brahim’e kavmine kar vermi-

tik’
275

buyurur. Hem bilginin hem delilin verildii insan, delilli bilginin

verilip delilin verilmedii kimseden üstündür. Bu yönüyle belirli bir

delilin tahsisi art deildir ve delil genel olarak verilir. Çünkü bir ey

hakkndaki deliller birden çok olabilir; bir ksm son derece açkken bir

ksm kapaldr. Mesela Hz. brahim’in ölüleri diriltme ve canllar

öldürme hakkndaki sorusu böyleydi. Bunun yan sra günein dou-

dan dodurulmasn zikrederek hasmmn günei batdan dodurmasn
istemiti. Her ikisi de maksada dair delillerdir.
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Bu kutup ilahi emirle Allah’a çaranlardandr. Onun meskeni feza

boluunda havadaki bir evdir. O bu evde bir kürsü üzerinde oturur ve

yaratklara bakar. Allah ehlinden ve seçkinlerinden bir grup onun ya-

nnda sürekli olarak ilahi birlik (ahadiyet-i ilahiyyc), Bir’in ahadiyeti ve

nazari delillerle vahdaniyetin birlii hakknda O’nun kelamn okur

durur. Bununla birlikte o bu vahdaniyet (hakkndaki bilgiyi) nazarî

düünceden elde etmemi, Allah ona bunu vehbi olarak böyle ihsan

etmitir. Onun hali sürekli huzurdur. Bakas hayrete dümüken o

hayrete dümez. Allah ona kendi katnda bulunan hususlar açklam-

tr ve onun düüncesi hayreti gerektirecek bir evle megul deildir. O
Allah’n karsnda kendini bütünüyle insanlarn ihtiyaçlarn yerine

getirmeye adamtr. lahi isimleri tam olarak bilir. Hakkn katnda

benzerliin olumsuzlanmasn kabul eder. Allah bana -kullarnn srla-

rna haber vermeyi adet edindii bir yolla- bu kutba kullara kar mer-

hamet özelliinin verdiini bildirmitir. Bunun yan sra ona sla-i

rahim yapma (özellii) vermitir. Süa-i rahmin bir gerei olarak, bir

ey istemi, Allah da isteine olumlu karlk vermemitir. Bu mesele

makamna kendinden sonra birisinin varis olmasdr. Bu istee karlk

Allah ona öyle demitir: ‘Bu i sana kalmamtr. Halifelik makam

veraset yoluyla gerçeklemez. Varislik bilgide ve mallarda olabilir.’

Halifelie gelirsek, her kavim içinde halife kendi zamanna göre halife-

dir. Çünkü insanlar kendi zamanlarnda daha çok babalarna benzerler.

Allah hakknda yaratklar ancak (kendisine verdikleri hakikatlerine

dair) bilgide hüküm sahibidirler ve Allah’n bu meseleyi bildirdii

kimseden bakalar böyle bir mertebeye sahip olduklarm da bilmezler.

Allah'n benim sohbetimle ona fetih ihsan ettiini gördüm. Bunun

neticesinde haller, bilgiler ve kerameder kazanmt. Allah bütün bun-

lar ona Allah karsndaki iyi davran nedeniyle ihsan etmi, kazan-

m olduu her eyi benim vesilemle kazandn bildirmiti. Benim ise

bütün bu konulardan bir haberim yoktu. Ben sadece Allah’a dua edi-

yordum. Allah da duay kabul edendir. ‘O gin Allah peygamberleri bir

araya toplar ve size nasl karlk verildi diye sorar. Onlar, bizim bir bilgi-

miz yoktur, sen gayb en iyi bilensin derler
’276 Peygamberler doru söy-

lemitir ve vaka böyledir. Allah'n bilgi örettiinden baka kimsenin
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bilgisi yoktur. lahi öretimde bu ilahi yöntemin dnda sadece güçlü

zan veya bilgiye veya tesadüf veya vehme bal olarak kesin karar ver-

me söz konusudur. Bilgi ise yoktur. Çünkü bilgiye ulatran bütün

yöntemlerde kuku bulunur. Allah’n kukulan öretmi olduu temiz

nefis, o yollardan bilgiye ularken kesin bir kanaate varamayacan

bilir. Temiz nefis kesin bilgiye ancak ilahi yolla ulaabilir. Bu durum

‘Allah’tan saknrsanz

,

sizin için firkan yaratr'
177

ve ‘insan yaratt, ona

beyan öretti'
278

ayetlerinde belirtilir. O kendi nefsinde olan beyan

eder. Bu kutbun garip srlar vardr.

v
.

'

Üçüncü Kutup Hz. Musa’nn Kademi Üzerindedir

Onun suresi
‘

Allah’n yardm ve fetih geldiinde...’
279

diye balayan

suredir. Onun menzilleri bu surenin ayederi kadardr. Kuran’n dörtte

biri bu sureye aittir. Bu kutup direklerdendi (evtad), sonra kutuplua

tanmtr. kinci kutup da imamlardanken sonra kutpluga tanm-
tr. Bu kutup gayret ve emek sahibidir. O Allah katnda yaratklarla

ilgilenmeyi brakmaz. Allah ona menzillerin en büyüklerinden olan

nida menzilinde ona 01i iki bin bilgiyi bir gecede zevk yoluyla ihsan

etmitir. Biz nida menzilini münazclclcr bahsinde açkladk. Ayrca bu

konuda, yani menzillerin tabaka ve saylar hakknda müstakil bir kita-

bmz daha vardr. Bu kutbun ilimlerinden birisi Allah’a, Allah vasta-

syla muhtaçlk ilmidir. Bu ilim, deerli bir ilimdir. Kendisini zevk

ettiimde, onu tadan birini görmedim.

Bu iin manas ve srr udur ki; Allah Teâlâ bu kutba unu ö-
retmitir: lahi isimlerin mümkünlerin hakikatlerinde tesire olan ihti-

yaçlar, mümkünlerin ilahi isimlere olan ihtiyacndan daha fazladr.

Çünkü ilahi isimler eserlerinin ortaya çkmasnda bir otorite ve izzet

sahibi olurlar. Buna mukabil mümkünlerde gerçekleen eserlerden

bazen zarar bazen fayda görüler ve bu nedenle mümkünler kendilerin-

de gerçekleecek tesir nedeniyle bir tehlike üzerindedirler. Muhayyer

braklm olsalard, yokluk halinde kalmak onlara daha sevimli gelirdi.

Çünkü onlar bu esnada hal ile gerçekleen sübûtî müahededirler ve



224 Fütûhât- Mekkiyye 15

sübûtta her bir hal ötekinden ayrlm olarak haz alrlar. Çünkü sübût

halinde bir hakikat (ayn) halleri bir araya getiremez. Buna mukabil

varlk eyliinde bir hakikatte ortaya çkarlar. Böylecc bir vakit salkl

olan baka bir vakitte hasta olabilir; bir vakit afiyet içindeki insan ayn

vakitte belaya maruz kalabilir. Sübûtta ise durum öyle deildir. Sübût

halinde elem, elemi duyann kendinde deil, elemin kendinde sabittir

ve sabit olmas nedeniyle de haz alr. Nitekim kendisini duyandaki

varl nedeniyle de haz alacaktr. Bulunduu yer ise ondan ac duyar.

Elemin bir yerde bulunmasnn gerei, sübûrun basit ve bir eyde

bulunmamak olmasdr. Varlkta ise terkip, baka bir ifadeyle cevher ve

arazlar vardr. Arazn (burada elem) varlktaki konumu sübûtta olduu

gibi her zaman nimet içinde olmaktr. Cevher ise öyle deildir: Araz

haz almay gerektirirse cevher haz alrken ac duymay gerektirirse

cevher acy hisseder. Buna mukabil sübût halinde onu hissetmez.

Cevher sübût halinde naslsa dta da o duruma göre ortaya çkar.

Bütün cevherler için durum böyledir. Sübût halinde hangi durumday-

sa, dta var olurken o durum kendisine bakar. Bu esnada kendisinde

araz bulunmaz. Binaenaleyh cevher zat gerei haz alrken hal de zat

gerei haz alr. Hallerin halinin zevki, var olma nedeniyle deimezken

cevherin hali var olma nedeniyle deiir.

Bu kymedi bir bilgidir. Hakikader sübût halinde bu durumu an-

cak halin kendilerine nazar etmesiyle bilirler. Fakat bir hal kendisine

yüklem olduunda, ondan ac duyup duymayacan bilmez. Çünkü

sübût halinde öyle bir mertebededir ki, orada aclar tadlmaz, bunun

yerine sahibi onu üsdenir. Cevherin kendisine yüklem olan hal nede-

niyle ac duyaca bilinseydi, hiç kukusuz, sübût halinde ona bakmak-

la da ac duyard. Çünkü onunla niteleneceini ve var olurken o halin

kendisine araz olacan bilir. Öyleyse sübût halinde onunla ülfeti ken-

disi için bir nimettir.

Bu bilgi Allah’n eya hakkndaki bilgisinin en büyük srlarndan-

dr. Ben onu üahi zevk yoluyla müahede ettim. ‘Zevk yoluyla’ deme-

min nedeni udur: Allah’n kullarnn bir ksmna Allah keif yoluyla

sabit hakikatleri öretir ve onlar da zikrettiiz ekilde komuluk tarzy-
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la onlar görürler. Nazar söz konusu olduunda onlarda hal veya yer

görülemez.

Her zat tek bana

ittihat ve karma olmakszn

Hulul ve intikal olmadan
_

ittifak ve inat da yok

Vücûd (var olmak, bulunmak) ile sübût (sabitlik) arasmdaki fark

ve hakikatlerin (cevherler) varlkta sahip olduklaryla sübût halinde

sahip olduklar hükümleri anladnda, baz cevherlerin hal diliyle

kendilerinde tesirin ortaya çkmamasn isteyebileceklerini de örenmi

olursun. Bunun nedeni, onlarn söz konusu eylere dair zevklerinin

bulunmaydr. Sübût halindeki hakikader hal yoluyla acnn ve elemin

zevkine maruz kalm olsalard, olgunarlard. Çünkü dta var olduk-

larnda aclara ve eleme maruz kaldklarnda, bazen sabrederler bazen

sabredemezler. Hâlbuki (ilahi bilgideki) sübût halinde elemi tarken

sabrdan yoksun olduklarn var saydk. Bu esnada onlarda hal diliyle

bulunan ey, varlk talebine dönük ihtiyaçlardr. Bununla birlikte

sübûtî sözle onu Haktan talep ederler. Hakikatler/cevherler dta var

olduklarnda ise baz kimselerden aktarld üzere ‘keke yaratlmam

olsaydm, keke annem beni dourmam olsayd, keke annem ksr

olsayd’ vb. sözler söylerler. Binaenaleyh hakikatler isimlerden daha az

muhtaçken ilahi isimler (tesire) daha güçlü bir ekilde muhtaçtr. Çün-

kü onlar mümkünlere tesir etmekle nimetienirler. Bilhassa Hakkn

kemali nedeniyle sahip olduu, dorudan (zatî) sevinci müahede eder-

ler. Bu sevinç mümkünlerin sübût halinde O’nunla var olmalarndan

ortaya çkar. Bununla birlikte (kemal sahibi olan) Allah onlarn tesi-

rinden ve onlar nedeniyle meydana gelecek etkilenmeden (teessür)

münezzehtir. Binaenaleyh Allah, hakikatler ister sübût halinde ister

dta var olsunlar, zat bakmndan kendilerinden etkilenmeyecek kadar

yüce bir kemale sahiptir. Çünkü kendiliinde sahip olmad bir bilgi-

nin O’na eklenmesi mümkün deildir, hakikatler kendileri hakkndaki
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bilgiyi ezelde O’na vermi, verdikleri bilgiye göre var olmulardr.

Öyleyse sübût halindeki komuluk dta var olmaya sirayet eder. Bu

yönüyle sübut halindeki komuluk yaknda olmak iken dta var olur-

ken bu komuluk cevherdeki bir hal olarak ortaya çkar. Bu da b bil-

gilerden biridir, onu bilmelisin!

Dördüncü Kutup Hz. sa’nn Kademi Üzerindedir

Onun Kurandan suresi Kafrûn suresidir ve Kuran’n dörtte biri

ona aittir. Menzilleri, surenin ayetleri kadardr. Bu kutup saklanm ve

gizlenmi kimselerdendir. Sürekli tecelli ona aittir. Cem’ ve vücûd ile

bilginin artndan söz eder. Bir kimsede bilgiyle arasna girecek kuku

gördüünde, o konuda hakikat o kii adna belli olsun diye, kukuyu

ortadan kaldrr. Allah’n dilemi olduu ilimlerden her bir makama ait

alt yüz anahtar vardr. Karm ve itidalle gerçekleen terkip ilmi ona

aittir, sapma veya eksiklik veya art bilmez. Onun meskeni Eryen

kubbesidir. Allah’n diledii kimselerin dndaki yaratklardan uzak-

lamtr ve ölene kadar Allah karsnda ho ve temiz bir hayat yaar.

O direklerden birisiydi, sonra kutupluga geçmiti. öyle der: -Varlk

Haldun varldr. Cem’ ise Hakkn kadimlik ve hâdslik özelliklerini

bir araya getirmesi demektir.’ Bu bügi cem’ hakknda bilinmeyen srl

bir bilgidir. Dünyadan ayrlm olmalarna ramen Allah’n bana ken-

dilerini gösterdii Allah ehli arasnda o kutbun dnda bu görüü

söyleyeni görmedim. Onun dile getirdii bilgi, eriatlarn Allah hak-

knda söyledikleri bilgidir. Biz de onun cem’ olduunu söylüyoruz.

Yaratlm hâdislik diye isimlendirilen niteliklerde iddia sahibidir ve

zaten bu iddia nedeniyle onun cem’ olduunu söyledik; aksi halde i

tektir. Bütün sfadar kadimde kadim, yaratlmta hadistir! Bu sayede

sfatlar onda ortaya çkar. Hâlbuki daha önce zuhur etmemilerdi.

Böylece kendileriyle nitelenende sfadar ortaya çkar. Allah ‘Onlara

Rablerinden hadis bir söz geldiinde ...

’

2SÜ
- ayetinde bunu belirtir. Burada

Allah’n kadim kelamndan söz edilmektedir. Biz de bize nispet etse

bile, O’na ait olanlan O’nda topladk ve bunu yapan kii cem’ ve vücûd
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sahibi diye isimlendirildi. Mümkünlerin hükmüne konu olan, Hakkn

varldr, bakas deildir! Kim cem5
halini böyle anlarsa, ileri olduk-

lar hal üzere, örenmi demektir.

Kim cem’i böyle bilir

in keyfiyetini örendi demek

Haktr, bakas yok

Sakn kulak verme bakasna

Hz. Davud’un Kademi Üzerindeki Beinci Kutup

Onn suresi Zilzal’dir ve Kuran’n yars ona aittir. Menzilleri su-

renin ayetleri saysncadr. Hali tefrika, yani danklk, makam mu-

habbettir. O sevgi nedeniyle hastadr ve ilac da hastaldr. Onun

bakasna geçecek bir ilmi yoktur. Bir tek ilah ve kevnî sevginin sabit-

liinin bilgisi bunun dndadr ve bu nedenle tefrika makamndadr.

Bu kutup imamlardand, sonra kutuplua intikal etmitir. öyle der:

‘Sevgi sabit olandr; yok olan hiçbir ey veya bakalaan sevgi, sevgi

deildir. Çünkü sevgi, herhangi bir eyin onu ortadan kaldrmasna

imkân vermeyecek kadar güçlüdür. nsan üzerinde en etkin otorite

olan gaflet bile sevgiyi sevenden ayramaz. Sevgi kiide öyle yerletir-

mitir ki, insan sevgilisi nedeniyle kendinden habersiz hale gelir; hâl-

buki seven baka biri nedeniyle sevgilisinden perdelenmez. Böyle biri

seven olduu gibi böyle bir hal de sevgi halidir.

Muhabbet hastal olmayan bir ey

Çünkü bu hastaln ifas yok

,
Bafza bir eye yönelme sakn

Söylediine de kulak verme
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Allah’n sevgisiyle Allah’ sevdik ve Hakkn sevgisi bakalamaz.

Dolaysyla yaratlmn sevgisi de bakalamaz. Bu kutba öyle denil-

mi: ‘Bir yaratlmn baka birini sevmesi deiir mi?’ öyle demitir:

‘Hayr! Çünkü varlk özii gerei sevilendir. Zati muhabbet ise ortadan

kalkmaz.’ Kendisine öyle denilmi: ‘Sevgisi bakalaan kimseler gör-

dük.’ öyle cevap vermi: ‘Bakalaan bir ey sevgi deil, iradedir.

Sevgi vc muhabbet olsayd, sabit kalrd.’ Baknz! Sevginin kendisi ve

hükmü sabit olduu için Vüdd (veya meveddet)’ (kalc sevgi) diye

isimlendirilmitir. Bu durum, sevende sevgiliden baka bir artn
kalmamas demektir. Bir fazlalk kalsayd, sevgiyi ortadan kaldracak

ekilde tesirini icra edebilirdi, Sevginin sabit olmasnn sebebi budur.

Çünkü seven her eyde sevgiliyi görür ve onu hiç yitirmez. Seven her-

hangi bir eyde sevgilisinden baka birini görebilseydi, hiç kukusuz,

gördüü eyden sevgisini ortadan kaldracak bir durum kendisine ili-

irdi. Böyle bir hal sevgide gerçeklemez. Bu nedenle sevgisinde de-

ime olan kimselerde iradenin hükmüyle sevginin hükmü birbirine

karmtr. Her irade sahibi seven olmad gibi seven herkes irade

sahibi deildir. Bunun yan sra her irade edilen sevgili olmad kadar

her sevgili irade edilen deildir. Bu kutbun makam, zikrettiimiz

makamdr. Onun ii gariptir ve halini açklamak sözü uzatr; hâlbuki

yöntemimiz özetlemektir.

Hz. Süleyman’n Kademi Üzerindeki Altnc Kutup

Onun Kuran- Kerim’den suresi Vaka’dr. O, sürekli hayat sahi-

bidir. Menzilleri, surenin ayetleri kadardr. Hayat ve canllk ilmi ona

tahsis edilmitir. O hallerinden her birini Rabbinden alr. Bu yönüyle

onun halleri Rabbinin halleri olduu kadar yöntemi (hidayeti) pey-

gamberlerin yöntemidir. Allah Hz. Peygamber’e dier peygamberleri

zikrederken öyle buyurur: ‘‘Onlar Allah’n hidayet ettii kimselerdir. Sen

ise onlarn hidayetlerine uy .’
281 Hâlbuki ‘onlara uy’ dememitir. Buradan

Hz. Peygambcr’in bize zikredilmi olan veya zikredilmemi bütün

peygamberlere denk olduunu anladk. Çünkü ayette zikredildii üzere
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her peygamberin bir hidayeti vardr. ‘Her birisi için bir eriat ve yöntem

belirledik .’
2*2

Allah eriatlarn ortaya koyan, yöntemleri açklayan ve

bütün bunlar Hz. Muhammed’de toplayandr. Her kim Hz. Muham-

medi görürse, hiç kukusuz, Allah’a yakn herkesi görmü demektir;

kim onun yolundan giderse, bütün peygamberlerin yoluna uymu
demektir.

Allah için yadrganacak i mi!

Bütün âlemi birde toplamak

Bu kutbun hallerinin Rabbinin halleri olduunu söyledik. Bunun

anlam, kendinden söz ederken buyurduu üzere, Hakkn her gün bir

ite olmasdr. Bu ise hallerin deimesi ve farkll demektir. Bu ku-

tup e’nlerinde Hakk gören kimselerdendir. Onlar, kendilerinde Hak-

ka ait ilere (uûnat- ilahiye) bakar ve onun (gereiyle) hallenirler.

Onlar, halleri hakkmda bir basirete sahiptir. Kim bu durumdaysa, ilahi

isimlerle ahlaklanan kimselerle bir deildir. Daha dorusu böyle biri-

nin zevkiyle ötekinin zevki birbirinden farkldr. Böyle bir insan, hali

bilinmeyen biridir, çünkü Hakkn mertebeleri gizlidir. Onu ancak

makam ilerle hallenmek (telebbüs) olan bilir. Bu konudaki delil,

Allah’tan baka yaratc bulunmayp O’nun ileri yerli yerine koyarak

onlara mertebelerini armayan hikmet sahibi olduu hususunda görü

birliine varmamzdr. Alemde ortaya çkan her ey, yerli yerinde bir

hikmettir. Biz bütün yaratlmlarn ve (hatta) Allah ehlinin çounun

varlkta insan eliyle ortaya çkm herhangi bir fiil için öyle dediini

biliriz: nsan eliyle varlkta ortaya çkm herhangi bir fiil öyle olmu
olsayd, yaplandan daha iyi ve daha güzel olurdu. Onlar bu sözü Hak

kaynakl bir fiilin kendisinde ve elleriyle ortaya çkt kimseye kar

böyle derler. Acaba böyle bir söz söylemek, onlarn kendilerinden

meydana gelen hususlarda Allah’n hikmetini bilmemelerinden baka

nedir ki? Böyle bir söz Allah ehlinden -sadece bilgisizlikleri nedeniyle

deil- Allah’tan gafil kalmalar nedeniyle meydana gelebilir. Hâlbuki

onlara söylendiinde, hatrlarlar. Buna mukabil böyle bir söz Allah

ehlinden olmayanlardan -gaflet nedeniyle deil- bilgisizlik nedeniyle
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ortaya çkar. Böyle bir cahil, söz konusu fiili knamaktan geri durmaz.

Ta ki Allah’n o fiil hakkndaki hikmeti herhangi bir vakit kendisine

görünür ve bu durumda kendi bilgisizliini anlar, bilgideki ve akldaki

eksikliini kavrar. Allah ehlinden bu zevke sahip kimse görmediim

gibi özellikle bu hususta riyy (kanma) derecesine ulaan duymadm.

Hâlbuki son derece açk ve anlalr bir zevktir. Fakat gayeler bunu

kabullenmeyi engeller, arzular onu elde etmek üzere çalmann önüne

geçer. Bu bilgiyi elde etmek istemeyen din ehli öyle derler: ‘eriat

bizden baz eyleri inkâr etmemizi istemektedir. Allah’m fiili olduunu

bilsek bile, onu yapmamak yapmaktan iyidir.’ Bu insanlarn sözlerine

karlk öyle deriz: ‘Haklsn! Fakat böyle bir itiraz benim derecemi

anlayan birinden meydana gelmez. Çünkü ben o kiinin itiraz ederken

Allah’n ondaki hikmetini anlamadn söyledim. eriatn itiraz nede-

niyle bir konuya itiraz eden kimse, sadece Allah’n kar çkt bir

hususu aktarandr (nâkil), yoksa gerçekte itirazc deildir.’ Bir itiraz

(eriat yoluyla) Allah’tan meydana geldiinde, zevk sahibi onun hik-

metini ve menzilini bilir. Bu hal sahibi, marufu emreder, münkerden

uzarlatrr, hadleri uygular. Bununla birlikte bütün bunlarn hikmetini

görür ve kendisine görünen ilahi e’nlerde onlar müahede eder. On-

lar özellikle yaratllar esnasnda müahede eder. Bu hal sahibinin

makam budur. Bununla birlikte Allah ehlinin bir ksm ilahi ileri Hak

onlarda bulunmazdan önce müahede eder. Öyle biri insan, mümkün-

lerin hakikatlerini Hakkn onlar müahede enii üzere -ki bu nedenle

Hak onlardan bir ksmn var etmek üzere belirler, bakalarn var et-

mez- yokluklar halinde müahede eder. Bir ksmn yaratr dedik,

çünkü Hak mümkünleri ancak -ekleme ve çkarma yapmakszn- yok-

luk hallerinde bulunduklar duruma göre yaratr. Allah ehlinin bir

ksm da ii duyu âleminde zuhurundan önce müahede eder. Bu, ba-

ka bir yaratmadr ve onu imam- mübin’de müahede eder. mam-
mübin, silinme ve ispat yani silme ve sabit kalmay içeren Levh-i mah-

fiz’dur. Bu nedenle her ey ondadr. Bu nedenle bir ey önce yazda

var edilir. Bu keif, Allah’n mümkünlerin hakikaderini varlkta bulun-

duklar durumda kendine gösterdii kimsenin kefinden aadadr.

Böyle bir keif sahibi, Allah’n eya hakkndaki hükmüne göre eya



Otuzuncu Sifir 2}1

üzerinde hüküm verir. Duyu âleminde görünmezden önce, bu e’nler

pek çok idrak tarzyla idrak edilirler. En üstünü, zikrettiimizdir.

Onun ardndan Hakkn onlar yaratrken müahede edilmelerini idrak

gelir. Bu müahede, imam- mübin’de ve baka bir yerde kendilerini

görmekten üstündür. Bu müahedenin aasnda, e’nn tekvininden

önce kul adna meydana gelen her türlü müahede vardr. Bu durum

‘Gördüüm her eyle beraber Allah’ gördüm’ diyenin halidir. Bu hal

‘Gördüüm her eyden önce Allah’ gördüm’ diyenin halinden üstün-

dür. Birinci hal tahkik ifadesidir. Öteki de tahkik bakmndan benzeri

olsa bile, aralarnda fark vardr. Birinci ‘Ali’yi u ii yaparken gördüm’

demeye benzerken ötekininki ‘Yapan öyle yaparken gördüm’ demeye

benzer. Müahede ettikleri hususta iki ahs arasndaki fark budur.

Çünkü özel isimler, isimlendirilen yokken karlkl konumak üzere

ortaya konulmutur. simlendirilen varken isimleri kullanmann mana-

s yoktur. Bununla birlikte isimler yine de kullanlm olurlarsa, bu

durum ya halin gerektirdii edepten veya haber verirken pekitirme

amac tar.

Bu kutbun hali hakknda duyduklarm açklam oldum. Gerçi

onun bildiim pek çok hali vardr, fakat bütün kutuplarda yaptmz
üzcc özcl vermekle yetindik. Bütün hallerini açklamaya vakit yeterli

gelmeyecei kadar böyle bir ey de imkân dâhilinde deildir.

Hz. Eyyûb’un Kademi Üzerinde Olan Yedinci Kutup

Onun suresi, Bakara suresidir. Bu sre Kuran ayetlerinin efendisi-

ni (ayate’i-kürsî) içeren suredir. Menzilleri onun -ayetleri kadar deil-

harflerinin says kadardr. Bu kutbun hali azamettir. Öyle ki, âlemin

onu sdramayacam görür. Çünkü onun zevki, Hakkn kalbine s-
dn görmektir. Bir rivayette Hakkn öyle dedii aktarlr: ‘Beni

yerim ve sdramad, kulumun kalbi beni sdrd.’ Gerçi her kalp

Hakk sdramaz. Nitekim Allah Tcâlâ öyle buyurur: ‘Göüslerde

bulunan kalpler kör olur.’
283

Böylece Allah kalplerdeki mekânn beyan

buyurmutur. Kul Hakkn kalbinde bulunuunu müahede edince,
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âlem Hakk sdramad gibi bu kulu da sdramaz. Âlemin kendi

karsnda dar geliini müahede etmesinin sebebi budur.

Musul’daki hadisçilerden birinden baka bu makama ulap onu

müahede edeni görmemitim. O bu mesabedeydi. Allah onu bir ko-

nuya muttali klm, fakat ondaki srrna muttali kalmamt. Bu hali

kendisine açklayacak birini aryordu. çinde bulunduumuz alt yüz

yirmi sekiz ylnda Seyfuddn b. Aiemüddin’e ait Halep’teki medrese-

nin müderrisi olan imam Nccmcddin Muhammed b. Ebu Bekir b.

ayi el-Musulî benden kendisine söz etmiti. Bizimle bir araya gelmek

istedi. Görütüümüzde bize halini söyledi, biz meseleyi kendisine

açkladk. Bunun üzerine sevindi, neelendi. Kendisini anladm gö-

rünce, bana halini izhar etti. Onu azamet makamndan büyük bir nasip

alm olarak buldum. Yine de bu hususta bu kutbun zevkinin aasn-
dayd. Çünkü bana aznda balgam bulunduunu fakat Hakkn bu-

lunmad bir yer olmad için onu azndan atamadn söylemiti.

Üstelik balgamn tükürülmesi hakknda eriatn edep bahsindeki hük-

münü biliyordu ve bu nedenle hayret halindeydi. Onun benzeri baka
• t

birini Endülüs’ün Ibiliye ehrinde görmütüm. Bize Hallac’n bu

makamdan ‘zevk’ ettii ve bu nedenle makamn halinin onun üzerinde

zuhur ettii aktarlmtr. Onun ‘azamet evi’ diye isimlendirilen bir evi

vard. Oraya girdiinde, varlyla oray doldurduu görülürdü ve bu

nedenle de simya ilmiyle likilendirilmiti; hâlbuki insanlar Allah ehli-

nin hallerini bilmedikleri için böyle düünürler. Bu makamda temkin

sahibi olanda o zevkin sahibi olduunu gösteren bir hal zuhur etmez.

Bunun yerine onun nitelikleri, b makamn -haline deil- hükmüne

göre cereyan eder. Çünkü hal kerametleri ortaya çkartr. Nitekim

Mehasinü’l-Mecalis’in yazan hallerin müritlere ait olduunu söylerken

bunu belirtmi ve sonra da unu eklemitir: ‘Haller kerametlere aittir.’

Harikuladeleri kasteder. ‘Kerametler bu tasavvuf dilinin örfünde halde

istikamet sahibi olmakla birlikte harikuladelerin gerçeklemesi demek-

tir. Ya da harikulade hemen ardndan istikamet sahibi olmay salar.

Onlara göre bunun böyle olmas kaçnlmazdr.’ Kerametleri (hariku-

lade) halde istikamet sahibi olmakla snrlamann sebebi, onlarn Al-

lah’tan kula dönük keramet olmamasdr. Azamet makamnda bulu-
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nanlarn en kâmili, hali bilinmeyen ve tannmayandr. Bu kii yapaca-

n bilir ve ona bakan kimse hayrete düer. Bununla birlikte o, kendi

durumu hakknda Rabbinden bir delile ve basirete sahiptir. Bu imamn

hallerini örenmek isteyen, Bakara suresinin sonuna kadar ayetleri

ardk olarak incelemelidir. Zira bu kutup onun ayetlerinin toplam

demektir. Raz olaca ilere ulatrmak Allah’a kalmtr.

Hz. lyas’n Kademindeki Sekizinci Kutup

Onun suresi, Ai-i mran’dr. Bu sure de beyazdr. Onun menzille-

ri, ayetlerinin saysmcadr. Birinci ve ikinci kutup derken, bir zaman

sralamasn kastetmiyorum, on iki kutup tamamlanncaya kadar bir

say diziliinden söz ediyorum. Bazen on kincisi veya bir bakas za-

man itibaryla ilk olabilir. Bunu belirtmemizin nedeni, kutuplarn za-

manlarn Allah’n örettii insanlar burada ortaya koyduumuz ku-

,

tuplarn tertibini gördüklerinde bir zaman tertibinden söz ettiimizi

düünmelerinin önüne geçmektir. Bu nedenle bu sralamann bir say

dizilii olduunu belirttim.

Bu kutbun hali, ilali kelamda müteabili bilmektir. Onun tevilini

Allah’tan bakas bilemez. Bu kutup bilhassa O’nun öretmesiyle

müteabihi örenir; zaten müteabih sadece Allah’n öretmesiyle

bilinebilir. Örendikten sonra müteabih ayet o kii adna muhkeme

dönüür. Bövlece ayetin hangi yönünde benzerlik (teabüh) bulundu-

unu anlar vc münasebet bilgisi örenilir. Bu münasebet Allah ile

benzerliin ortaya çkmasn salayan ilikidir. Bütün tebih ayetlerin-

de bu durum geçerlidiri Ya da tebih, gizli bir münasebetten kaynakla-

nan ortak lafzn delaleti bakmndan ortadan kalkar. Çünkü tebihteki

münasebet açkken ortaklkta gizlidir. Misal olarak bilgiye nur denil-

mesini verebiliriz. Bilgi nur diye isimlendirilirken nur da nur diye

isimlendirilir. Allah Teâlâ
c

Biz onu nur yaptk’284
buyurur. Kastedilen

vahiydir ve bilgi demektir.
‘

öyle bir nur ki dilediimiz kullar onunla

hidayete ulatrrz.’
2* 5

Ortaklkta ise göz (ayn) kelimesini misal verebili-

riz. Göz diye isimlendirilen bütün varlklarda münasebet gizlidir. Bu
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münasebet -Allah’n bildirmesiyle- bu kutup için barizdir. Nazarî dü-

ünceyle tevil yapanlar herhangi bir bilgiye sahip deillerdir. Bununla

birlilikte onlar bazen tesadüf yoluyla bilgiye ulaabilirler.

Bu bilgiden kadnlarn erkeklenin yarmlar oluunun mahiyeti ö-

renilir. Baknz! Havva Âdem’den yaratlm ve bu nedenle iki hükmü

olmutur: Asl bakmndan sahip olduu erkeklik hükmü ile dolayl

olarak sahip olduu diiliktir. Bu yönüyle Havva müteabih saylr.

Çünkü insanlk, erkeklik ve diiliin toplamdr. Kendisinde fail oldu-

u kimse için, münfail, yani edilgenin karsnda failin yeri neredir? Bir

ey ancak benzerinde fail olabilir. Bu, infialin (edilgenlik) önce bizzat

failde gerçeklemesi demektir. Böylece müfal (edilgen) olann sureti

failde ortaya çkmtr ve bu güç sayesinde münfail -her neyse- meyda-

na gelmitir. Fail’e misal olarak el-Mübdi, el-Muhteri’ ve el-Hak (isim-

lerini verebiliriz). Daha önce âlem hakkndaki bügiyi incelerken söyle-

diimiz üzere, bilgi bilinene tabidir ve bilgi bilenin bir sfatdr. Bilgiyi

veren, malum, yani bilinen eyin kendinde bulunduu durumdur.

Sonra bilen kii bildiini meydana getirir. Mesela el-Muhteri’ ismi

misalsiz yaratüan diye isimlendirileni varlkta izhar eder ve var eder.

Allah’n kadnlar Hz. Muhammed’e sevdirmesinin anlam buradan

örenilir. Kim kadnlar peygamberin onlar sevdii gibi severse, hiç

kukusuz, infiali (edilgenlii) kendinde toplayan Allah’ sevmi demek-

tir. Bu yönüyle malum (bilinen) bilgiyi verdii için 011un hakknda

alim denildii gibi Hak da malum karsnda ilk miinfaildir. Bu durum

Hz. sa’da Havva’nn Âdem’den münfail oluunun mukabilinde Mer-

yem’den münfail olmak eklinde ortaya çkmtr. ‘‘Burada kalbi olan

için öüt vardr .’
286 Bunun yan sra ‘Ey insanlar! Sizi bir erkekten ve

diiden yarattk
’287

ayeti buradan anlalr. Erkekten yaratlana misal

Havva iken diiden yaratlana misal Hz. sa’dr. Erkek ve diiden yara-

tlmak ise Âdem’in dier çocuklarnda tezahür etmitir. Bu yönüyle

onlar insanlarn yaratl türlerini kendilerinde toplar.

Tasavvuf yoluna girdiimde kadnlar ve cinsel ilikiyi en naho

bulun yaratklardan biriydim. Bu makam müahede edinceye kadar,

neredeyse on sekiz sene bu halde kaldm. Allah'n Hz. Peygamber’e
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kadnlar sevdirdiini belirten bir hadisi örendikten sonra daha Önce

bu konudaki düüncem nedeniyle azaba duçar kalmaktan endielen-

dim. Demek ki Hz. Peygamber doas gerei onlar sevmemi, Al-

lah’n sevdirmesi nedeniyle sevmiti. Allah’a samimiyetle yöneldiim-

de, Allah’n peygamberine sevdirdii bir eyi naho bulmam nedeniyle

cezalandrlma korkusu kalbimden silindi. Allah’a yönelince, korkuyu

benden ald ve kadnlan bana sevdirdi. imdi kadnlara kar en efkatli

ve onlarn hakkn en çok gözeten insanlardan biriyim, çünkü bu ko-

nuda bir basirete sahibim. Benim kadn sevgim doal bir sevgiden

deil, Allah’n bana onlar sevdirmesinden kaynakland. Kadnlarn

kadrini ve deerini ancak Hz. Peygamber’e kar yardmlap ona itiraz

eden iki ei hakknda Allah’n söylediini bilen ve anlayan idrak edebi-

lir. Nitekim Allah Tahrim suresinde bu durumu beyan etmitir. Ar-

dndan iki einin yardmlamasnn mukabilinde Hz. Peygamber’e

yardm edecek kimseler olarak Allah kendisini, Cebrail’i ve müminlerin

salihlerini zikretmi, ardndan melekleri eklemitir. Buradaki farkllk,

yardmlama sebebinin farkllndan kaynaklanr. Binaenaleyh ortada

ancak Allah sayesinde izale edilebilecek bir durum vardr ve bu durum

bir yaratlmn yardmyla izale edilemez. Bu nedenle Allah bize baz

hususlarda Allah’tan dorudan yardm talebini, baz konularda sabrla,

baz konularda namazla yardm istememizi emretmitir. Bunu bilmeli-

sin!

Bununla birlikte bazen bir i vardr, o i Allah’n gücü dâhilinde

olsa bile, Allah Cebrail’e o ii defetme ve uzaklatrma gücü vermi

olabilir. Bu durumda Cebrail Hz. Muhammed’e elerinin kendisine

kar yardmlamasn ortadan kaldrmak, bu yardmlamadan vazgeç-

melerini salamak ve üzerlerindeki hakkn yerine getirmelerini temin

etmek üzere yardm etmitir. Hz. Peygamber bizim sükût etmemiz

gibi onlarn karsnda susmu, iin sonunda ve banda emir o iki

eine ait olmutur. Bu ise ilahi bir özelliktir. Çünkü onlarn hareketi

nedeniyle hareket eden hareket etmi, sakinlemeleri nedeniyle hareket

etmek isteyen sakinlemitir. Salih müminlerin Hz. Peygamber’e yar-

dm da böyledir. Hz. Peygamber’in iki einde öyle bir durum vard ki,

onun salih müminlerle ilikisi bakalarna göre daha yakn bir ilikiydi.
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Bu durumda (o iin ortadan kaldrlmas için) salih müminler Hz.

Muhammed’e yardmc olmu, ardndan melekler zikredilmitir. Me-

leklerin gelmesi ise insanlara amade klnarak yaratlm meleklerin

geneline uygun bir hususla ilgilidir. Allah ilahi tertibe göre ancak me-

lekler vastasyla ortadan kaldrlabilecek ilerde onlar yardmc klar.

Bununla birlikte Hak bir ii tek bana yapabilir ve onu yerine getire-

cek kudrete sahiptir, takat bu durum akla göre böyle gerçekleir. Allah

ise vakay gerçekleirken nasl gerçekleecekse öyle bildirmitir. Vaka

O’nun söyledii üzere gerçekleir. O’nun söyledii ise o surette gerçek-

leecek olan bilmesiyken O’nun bildii bilinenin kendiliindeki duru-

mu hakknda O’na verdii bilgidir. Bilinen ezelde yokluk halinde ayn-

sabitesmi müahede ederek o bilgiyi elde etmitir.

Dostum! ler/varlklar, kalp ve anlay sahibi için kendi hakikatle-

rini nasl izhar etmektedir. Allah bizi ve sizi O’ndan anlayanlardan

klsn. Onlar sayesinde (hakikati) Allah’tan anlayabilecekleri bir kalbe

sahip olanlar ve O’nun hitabna kulak verenlerdir. Allah âlemde ilerini

meydana getirirken kalp sahibi onlar görür.

Hz. LûtAn Kademi Üzerinde Bulunan Dokuzuncu Kutup

Onun suresi Kehf iken korunmuhk ve balanma ona aittir. Men-

zilleri surenin ayetleri kadardr. Onun hali, yayg üzerinden kovulmaya

yol açacak edepsizlikten korunmaktr. Onun içinde bulunduu vakit ve

hal daima korunur. Onun ilmi, itisam, yani balanma ilmidir. Allah

balanmay iki yerde tespit etmitir. Bu itibarla öyle buyurur: ‘Allah’a

balann!’ Dieri ise O’nun ipine balanmakla ilgilidir. Bu durum
c

Allah'n ipine topluca sarln
’288

ayetinde belirtilir. nsanlarn bir ksm

Allah’a balanrken bir ksm O’nun ipine balanr. Gerçekte Allah’n

ipine balanmak, Allah’a balanmann ta kendisidir. Bu kutup bu iki

balanmay (itisam) birletirir. Bunlarn arasndaki fark udur: Allah’n

ipi seni kendine yükseltecek bir yoldur. Misal olarak "Güzel söz O’na

yükselir, salih amel O’na çkarülr
,2S'J

ayetini verebiliriz. Allah’n ipi

O’nun eriatndan baka bir ey deildir. nsanlarn bu konudaki anla-
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ylar derece derecedir: Bir ksm bir türlü, bir ksm baka türlü anlar.

Bu nedenle Allah Teâlâ onlarn bir ksmn ötekilerden üstün klmtr.

Yolundan sapmayan kimse, korunmu olandr. Yola balanmak ise

itisam (korunmu anlamndaki ismet ile ayn kökten; balanarak ken-

dini korumak) demektir, imanda kemale ulam müminlerin hali

bövledir. Böyle insanlar Allah’n ipine sarlrken Allah’a sarlrlar. Bu

durum ‘Ancak senden yardm isteriz'
290

ve
‘

Allah’tan yardm isteyiniz'
291

ayederinde belirtilir. kinci balanma türü olan Allah’a balanmak ise

Hz. Peygambcr’in Allah’a snmak hakknda buyurduu ‘Senden sana

snrm’ hadisinde belirtilir. Çünkü yaratklarndan hiçbiri Allah’a

kar koyamayaca için Allah’tan herhangi bir yaratlma sgmlamaz.

nsan kendisinin Haklan suretinde yaratlm olduunu duyar ve bu

noktada insan- kâmil ile hayvan insan ayrt etmez. Ona göre insan

‘insan’ olmak itibaryla ilahi surette yaratlmtr. Hâlbuki gerçek onun

zannettii gibi deildir. ‘nsan’ olmak itibaryla insan sadece ilahi sure-

ti kabul etmeye elverilidir ve suret ona ihsan edildiinde onu kabul

etmesinin önünde engel
.

yoktur. Suret verildiinde ise ilahi surette

bulunur ve halifelerden birisi olarak kabul edilir. lahi surette bulunan

kii ancak Hakkn o surette davrand gibi davranr. Bu yönüyle Hak-

kn davran ve tasarrufu, âlemin kendinde ve içinde bulunduu du-

ruma mutabktr. Yükümlü olan ve olmayan ksmlaryla birlikte bütün

yönleriyle âlemin kendinde bulunduu durumu bilirsin! Yükümlü

âlemdeki münker ve marufu (yadrganan/inkâr edilen ve kabul edilen)

ancak halife bilebilir (veya maruf olarak görür). Söz konusu halife ilahi

suretin sahibi olduu gibi Hale inkâr edilme hükmüne sahip olandr,

kul bu hükme sahip deildir! Binaenaleyh Allah’a balanan kii ilahi

surette olduunda ancak inkâr edilecei bir yerde kendisiyle zuhur

etmeye kar O’ndan korunma talep edebilir. Söz konusu (inkâr edile-

cek) nitelik onun özellii olsa bile, herhangi bir yerde onunla görün-

mesi veya herhangi bir müahede yerinde onunla ortaya çkmas söz

konusu olmaz. Bu halifenin düsturu her yerde vaktin hüküm verdii

ekilde ortaya çkmaktr. Edep denilen hal budur. Onun müahede

ettii ey Allah’, Allah ile görmek, âlemi de Hakkn varl olarak

görmek ise bir kiiyi inkârdan uzaklatracak daha güçlü bir durum
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yoktur. Fakat inkâr da bulunmaldr. Bu makam kimin adna sabit

olursa o kii Hak vastasyla Hak üzere ve Hak nedeniyle inkâr eder ve

deer vermez ve onun delili sabittir.

Hz. Hud’un Kalbi Üzerinde Olan Onuncu Kutup

Onun suresi Enam’dr. Bu sure nimederde/uzunluklar tamlk ve

kemalin sahibidir. Menzilleri surenin ayetleri kadardr ve onun pek çok

ilmi vardr. Bu ilimlerden birisi her-yaratlmn yaratlmda hak ettii

eyi bilmektir. Her yaratlmn hak ettii mertebeler de kutubun bilgi-

si dahilindedir. Yaratl hakk ‘Allah her eyeyaratln verdi
’292

ayetin-

de zikredilir. Mertebelere ise ‘Allah’ hakkyla takdir edemediler
’293

aye-

tinde dikkat çekilir. Baka bir ayette
‘

Ey kitap ehli! Dininizde arla
gitmeyin’

29*
buyrulur. Arla gitmek, mertebeye ilave yapmak veya

onu eksiltmektir. Aklly aklszdan ayrtran özellik, her hak sahibine

hakkn vermek ve her eye yaratln vermektir. Bunu bilmeyen.

Hakk bilmeyen kii demektir. Haklar bildii halde bildiiyle amel

etmeyen, aklszdr. Bu makam sahibinin aklnn tam ve bilgisinin

kâmil olmas gerekir. lahi koruma ve büyük inayet, bu demektir. Bu

örnek yol üzerinde yürümek -ki yaknlk yoludur- en salam yürüyü

ve sülüktür.

Allah âlemin yaratln ruh ve suret itibaryla tamamlam, her

yaratlm mertebesine yerletirmi, âlemdeki her türün bireylerinin

zuhuru için ruhani ve cismanî bir kaynama meydana getirmitir.

Çünkü her türün bireylerinin (bir defada) varla girmesi imkânszdr.

Bu sayede fail Hakkn münfail âlem (edilgen) olan üzerindeki ihsan

‘zevk’ yoluyla örenilir. Yaratlmlar da Allah’n kullar üzerindeki

ihsanm örenip O’nun karsnda hakiki kulluu nasl yerine getire-

ceklerini örenirler. Allah yaratma fiilini onlara nispet ederek öyle

buyurur: ‘(Isa) Çamurdan yarattnda ...’
295 Baka bir ayette

‘

Yaratanla-

rn en güzeli Allah mübarektir
’296

buyurur. Allah yaratclarn bulundu-

unu, kendisinin ise onlarn en güzeli olduunu belirtir. Çünkü O
yarattn görerek yaratrken yaratan kullar var olanlar tasavvur ede-
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rek bir eyi meydana getirebilir. Baka bir ifadeyle benzerini meydana

getirmek istedii eyin suretine göre yaratabilir. Hakkn yaratmas ise

öyle deildir, çünkü Hak bazen misalsiz yaratr, bazen bir yaratlm o

yaratlmn kendiliinde ve dta bulunduu duruma göre yaratr. Bu

durumda Allah ona ancak ‘taalluk (ilime)’ denilecek ekilde varlk

elbisesi giydirmi demektir. Allah kimi mümkün varlklar arasndan

dilediklerine keif yoluyla vâkf klarsa, o kii, varlklar var etme gü-

cünde deildir. Baka bir ifadeyle böyle bir insan, (ilahi bilgide) sabit

mümkün hakikatin giyecei varlk elbisesini giydirme gücüne -ki do-

rudan olan kast ediyorum- sahip deildir. Fakat insann himmeti var-

dr. Himmet bir eyi var etme iradesi deil, onun varln irade etmek

demektir, çünkü o eyi var etmesinin imkânszln bilir. nsann

himmeti o eyin var olmasna yöneldiinde, Hakkn ‘ol’ emri de ona

iliir (taalluk) ve varlk elbisesi, yaratlmn sözü araclyla Rabbinin

yaratma sözünü duyar; o sözün yaratln dilinde söylenmesiyle (me-

sela Hz. sa vastasyla) vastalarn ortadan kalkp dorudan Hak tara-

fndan söylenmesi birdir. Binaenaleyh yaratma sözü bir eye ilitiinde,

o ey zorunlu olarak var olur. Himmetiyle bir eyin meydana gelmesi-

ne vesile olan insan konuursa, onun hakknda öyle denilir: ‘Falan kii

bir ey söyledi, sözünden falan meydana geldi.’ Kim bu durumu bilir-

se, yaraunada kula düen pay vc Hakka ait ksm örenir. Bu nedenle

Allah ‘O yaratanlarn en güzelidir
'297

buyurur.

Herhangi bir mümkünün hakikati zuhur edince, kendi mertebesi

ona özlem duyar. Çünkü onun mizac söz konusu mertebeyi talep

eder; burada ilk mertebeyi kastediyorum. Böylece müktesep istidat,

istidadn veresine göre ulvi ve süfli baz durumlar kazanr ve böylece

âlemde o suretle zuhur eder. Yabanc -ki hakikatlere dair bilgisi olma-

yan kastediyorum- yaratlmn istidadna bakar ve bu bak söz konu-

su eyin (olmas gerektii) mertebenin aasnda bulunduunu veya

mertebesinin kendinde zuhur ettii mertebenin üzerinde bulunduunu

söylemesine yol açar. Hâlbuki gerçekte durum bu kiinin gördüü gibi

deildir. Çünkü müessir istidat ancak yaratmada ortaya çkar ve o zatî

bir istidattr. Arzî, yani dolayl istidadn ise herhangi bir etkisi ve

hükmü yoktur. Aksine arzî istidat, zati istidadn ortaya çkartt bir
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rütbedir. Yaratlmlarn çou bu kadar bir bilgiden bile habersizdir.

Buna verilebilecek misal dur: Bütün ilimleri örenip hepsini salam-

ca kavram birine deersiz bir mertebenin ve görevin verildiini gö-

rürler. Dala doru bir ifadeyle böyle erdem ve ilimleri kendinde top-

lam birinin seviyesine yaramayan bir mertebenin verildiini düüne-

lim. nsanlar bu durumu gördüklerinde, onun mertebesinin aasnda
(bir görevde) olduunu söylerler. Aslnda böyle demelde ona kar

insafl davranmam olurlar. Çünkü onlar, söz konusu insann merte-

besinin daha önce elde ettii erdemlerin ve salamca örendii ilimle-

rin ta kendisi olduundan haberdar deillerdir. Sahip olduklarndan

birisi dc -mesela vali ise- hükümdarn onu görevlendirdii düük gö-

revdir. Vali deilse (insanlar bu kez) bütün bu faziletine ramen, her-

hangi bir makam elde edemedi derler ve onun mahrum kaldn ileri

sürerler. Hâlbuki mahrum deildir, sadece içinde bulunduu yer böyle

olmasn gerektirmitir. Baka bir ifadeyle dünya hayat saygn kiiye

bazen saygyla davranmay gerektirirken bazen de saygna küçültücü

davranmay gerektirir. Buna mukabil bazen küçüe küçümseyerek

davramlrken bazen saygyla davranlr. Âhiret hayat öyle deildir.

Orada büyük büyüklük görürken hakir ve deersiz olan küçümsenir.

nsan derinden düünürse, hiç kukusuz dünya hayatnda Allah’n

anna yaramayan sözleri söyleyenler olduu kadar O’nun anna yara-

an tenzihi ve övgüyü dile getirenlerin bulunduunu da görürdü. Bi-

naenaleyh (yukardaki misalde zikredilen) kul Haktan daha yüce ve

büyük deildir. Mertebeleri bilen insan, âlemde ilerin nasl gerçeklee-

ceini örenir. Bütün iler, yani salkl veya bozuk her i, Allah’a

döner. Binaenaleyh makamlara bakmamaksn! Aklî düüncenin gere-

ine göre deil, mertebelerin hükmüne göre davranan görevlendiren

(Hakka) bak! Çünkü insan aklyla düünürken dünya hayatnn böyle

yapmay gerektirdiini gördüü- gibi âlemdeki her bir kiide bulunabi-

lecek aklî imkân brakr. Çünkü görülende gerçekleen imkân bilgi

olmad kadar doru da deildir. Akll insan, içinde bulunduu za-

manda vakaya göre davranmaldr. Çünkü vaka iin kendiliinde

bulunduu durum demektir. Akll insan gelecek zamana yönelmez.

Bunun istisnas, Allah’n ona varlkta vaki olmazdan önce keif yoluyla
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mümkünlerin hakikatlerini öretmi olmasdr. Bu durumda onlar

gerçeklemeleri esnasmda görmekle bu ekilde görmek arasnda fark

yoktur. Çünkü bu keif sahibinden kefi esnasnda aklî imkân kalkm,

Allah bu bilgiyi ona öretmitir. Bu kutbun ilimlerinden bir ksm
bunlardr.

Hz. Salih’in Kademi Üzerindeki On Birinci Kutup

Onun Kuran- Kerim’den suresi Taha’dr. Mutlak eref bu sureye

aittir. Onun menzilleri surenin ayederi kadardr.

Bilmelisin ki bu kutup bu sure nedeniyle dier kutuplardan üs-

tündür. Çünkü Taha suresi Kuran- Kerim’de -mudu âlime göre- en

deerli suredir. Çünkü bu sure Hakkn cennette kullarna vastasz

olarak okuyaca suredir. Bu kutup çeidi ilimlerin sahibidir. Cezalan-

drma ve güç ona aittir. Nitekim Ebu Yezid el-Bestamî hafzn ‘Rabbi-

nin cezalandrmas pek iddetlidir
’298

ayetini okuduunu iittiinde ‘Be-

nimki daha iddetiidir
5

demitir. Bu esnada onun hali, Allah vastasyla

konuann halidir. Bu itibarla kendinden bildirdii üzere, Allah’n

kulunun diliyle cezalandrmas, kulunun dili olmakszn cezalandrma-

sndan iddetlidir. Bunun yan sra kulunun tabii (beden) dili vastasy-

la cezalandrmas, kulunun ilahi diliyle gerçekleen cezalandrmasna

göre mukayese edilemeyecek kadar iddetlidir.

Bu imamn ilimlerinin çou tenzih ve ihata hakkndadr. Burada

tenzih ve ihata bilinen ve anlalan anlamyla tenzih deil, aksine bili-

nen tenzihin tenzihidir ve bu hususta tenzihi ihata bilgisi saymtr.

öyle ki: Hakkn tenzihi, varlkta ortakln bulunmamasdr. Bu yö-

nüyle Allah varln kendisidir, bakas deildir! Bu kutba göre âlem

Allah’n ez-Zahir isminden ibarettir. Bu onun bir (görünen) yüzüdür.

Âlemin zahirine göre batn ve gizli kalan ksm ise el-Batn ismidir. O
da Hakkn hüviyetidir. Onun için görünür ve ondan gizlenir. Aclara

ve hazlara gelirsek, bunlar, ilahi isimlerin kartlklar (aclar) ve birbir-

leriyle uyumundan (haz) kaynaklanr. Bu sayede suretier çoalr. Çün-
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kii onlar ekillenen eylerdir. Böylece birbirlerini idrak ederler. Allah

ise onlar ihata eden ve ayn zamanda onlardan tenzih edilendir. Bina-

enaleyh Allah suretlerden örtülmü iken ayn zamandan onlarda tecelli

edendir. Bu nedenle Hakkn (tecelli ettii) suretler farkllar ve kendisi

olduu bilinmekle birlikte hali inkâr edilir. Bu durum insann kendin-

den söz ederken söylemi olduu u söze benzer. ‘çinde bulunduum

anda kendime yabancym, çünkü nefsim benden bakalamtr. Ben

kendimi böyle tanmyorum.’ Hâlbuki kendisinden söz etmektedir ve

ortada bir bakas yoktur. Bu itibarla isimlerin teekkülü bakmndan

imkân kendisine aitken isimlerden kaynaklanan farkl surederi kabul

eden hakikat (ayn- sabite) bakmndan zorunluluk kendisine aittir.

Öyleyse Hak vacip-mümkün, mekân ve mekânl, hâdislik ve kadimlikle

nitelenendir. Nitekim yüce kelamn kadimlikle olduu gibi hâdislik

özelliiyle nitelenmi ve öyle demitir:
‘

Onlara Rablerinin zikrinden

hadis bir söz geldiinde...*
99

Burada zamir isimlerin suretleri üzerinde

Rabbe döner. Allah kelamn hâdislikle nitelemitir. Öyleyse kelam

Rahman’m suretinde hâdis ve meydana gelen bir eydir. Baka bir

ayette, zamir ilkinde olduu gibi Rahman’a dönecek ekilde, ‘onlara

gelir, Rahman'dan hâdis bir söz’
300

denilir. Burada da kendi sözünü hâ-

dislik özelliiyle nitelemitir. Bu söz Rabbin suretinde hâdis olan bir

sözdür. Rabbin zikri önce olsayd, bu kez Rahman’n zikri cevab ola-

cakt. Rahman’n zikri önce gelseydi, Rabbin zikri cevab olacakt. Her

zaman iki zikirden önce gelen Kuran ikinci gelen Furkan’dr. ‘O’nun

benzeri bir ey yoktur*
01 Bu ayet iki zikirden önce gelen Kuran’a aittir.

‘O duyan ve görendir*
02 Bu ayet ise ikinci ksma aittir ve o da Fur-

kan’dr. Allah ilk ve son olduu gibi ‘zahir ve batndr. O her eyi bilen-

dir.*
03 Bu durum isimlerin suretlerini kabul etmesi anlamna gelir.

‘Her’ ihata bildirerek bütün ileri içerir. Allah Teâlâ ‘o!’
304 sözünü an-

cak kendisi için söyledii gibi ‘olur’ denilen de O’ndan meydana gelir.

Baknz! Allah ‘Dchr’ diye isimlendirilmitir. O, geceyi ye gündüzü

deitirendir. Hâlbuki Dehr, gece ve gündüzden baka bir ey deildir.

Deitirme suretlerin farkllndan ibarettir. O halde saatler, günler,

aylar, yllar dehrin ta kendisidir. Zikrettiimiz ekilde Dehr’de tafsil
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meydana gelir. Bu yönüyle dehr bir açdan saat iken bir açdan gün ve

gece, gündüz, hafta, ay, sene, mevsimler ve yllardr.

Her hayr ve iyilik O’ra ait

Lâkin hiçbir kötülük O’na ait olamaz

O bütünüyle varlk

Varln yoksunluu (kötülük) O’na ait deil

Kendini tantt bilir O’nu

Bildirmedii bilmez

Biz O’nun vastasyla varz '

Bütün hallerimizde O’na aidiz

Sen O’sun ve O deilsin

O’na aitsin ve O’na ait deilsin

Bir i yaparsan fail O’dur

Amel ederken âmil O’dur

Bunlar, bu kutbun bilgisinin nefeslerinin bir ksmdr. Çok ve mu-

fassal olan bilgilerindeki hareket tarz böyledir.

Hz. uayb’n Kademi Üzerindeki On kinci Kutup

Onun Kuran- Kerim’den suresi ‘Mülkü elinde tutan Allah mübarek-

tir
’505

diye balayan Mülk suresidir. Bu sure okuyucusuna kar cedel

yöntemini kullanan bir suredir. Onn menzilleri surenin ayetlerinin

says kadardr. Suredeki cedele misal olarak ‘Rahman’n yaratnda bir

çeliki göremezsin, tekrar bak
’306

ayetini verebiliriz. Allah iki öncülün

incelenmesine dikkat çekmektedir: ‘Taknlk görür müsün?307 Yani

Allah’n izhar ettii delile kukunun girmesiyle ortaya çkacak bir gedik

görebilir misin? ‘Gözün geriye döner.
,30S

Yani üphe veya kukuyla delile
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etki etmekten uzaklar. ‘O hüsrana uramtr '*09
Yani kör olmutur.

Baka bir ifadeyle körlük belasna maruz kalmtr. Bu suredeki her

ayet sonuna kadar bu üslupta devam eder. Allah Teâlâ surenin sonun-

da
‘De ki, suyunuz kaybolsayd onu size kim getirecekti ?’310 buyurur. Bü-

tün var olanlara baknz! Bir talime ihtiyaç duymakszn, zorda kald-

nda Allah’tan bakasma m yönelir? Hayr, dorudan Allah’a m
yönelir. (Allah) bakas olsayd, kendisini tanyp sgnamazd. Bu

durum bir deyimde iflas etmi bir insana söylenen ‘sabrdan baka

snabilecein ne var ki?’ ifadesine benzer. Sabr gerçekte sabredenin

niteliidir vc bu nedenle kii sabrl anlamnda sabûr diye isimlendiril-

mitir ve ‘ben oyum, baka biri yok’ der. te bu Hz. Salih’in kademi

üzerindeki kutbun bilgisinde iddia ettii eyin kendisidir.

Ey uayb! bir ayp yok

Fakat o ahit ve gaib

Hikmete ve sözün ayrmasna bak

Herhangi bir kuku yok

Burhanlarn bilgisi, ilimlerin terazileri, bütün tanmlarn bilgisi bu

kutba aittir, O, latif, mücerret ve tabiata hâkim ve eriat tarafndan

desteklenen bir ruhun sahibidir. Akranlar arasnda büyük sofralar

hazrlayan, yediren, kendisi yedirilmeyen, nimet veren ve almayan

biridir. Ona hâkim hal tefekkürdür. Sürekli hatrlamak üzere tefekkür

ederken yadrganmak üzere apaçk ilere müdahil olur. Bu nedenle o,

bilinmeyen meçhul, tannmayan belirsizdir. Genellikle ilahi isimlerden

el-Müdebbir, el-Mufassl, el-Müni', el-Halk, el-Musavvir, el-Bari, el-

Mubdi, el-Muid, el-Hakem, el-Adl isimlerinin tasarrufta bulunduu

ilerde tasarruf eder. Bu kutup Hakk herhangi bir ite tecelli ederken

gördüünde terazinin O’nun elinde olduunu görür. O teraziyle yük-

seltir ve alçaltr. Bu yönüyle sadece yükseltme ve alçaltma vardr. Çün-

kü mana, harf, ruh, suret, gök vc yer, etken ve edilgenden baka bir

ey yoktur. O halde sadece çift vardr ve her çift tektir. Öyleyse gerçek-

te sadece tek vardr. ‘Fecir vaktine ve on geceye, çifte ve teke yemin olsun
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kil
y3n

Çift çifti talep ederken tek teki talep eder. Vitr (sözlükte) inti-

kam talebinden ibarettir.

Onun çifti vitrinde (teklikte) zahir

Vitri de çiftinde içkin

Bulutlar yamurlarnyadrd

Her ne olduysa karmayla oldu

Senin arzn (beden) haberlerini söyledi

Her güzel çiftten bitkileri yetitirdi

Onlar müahede ederken kendinden geçersin

Hakkn gözünden baka bir gözle

Onlarla zt zddndan ayrr

Benzer benzeriyle birleir

Gözler âlemde görünen eylerde dolar durur

Ulvi âlemde gözükenler

Göze zahir alan her ey

Bir incelersen, onun dna çkm deil

Bu kutup iki gücü kendinde birletirmitir: Bilme güce ve amel

gücü! Bu itibarla kendisi bir yaratlmtr ve ftrat itibaryla herhangi

bir ii kaçrmaz. Mantk, matematik, doa ve metafizik gibi her ilimde

ilahi bir zevki vardr. Bu ilimlerin her türü ona göre ilahi ilimdir. O
söz konusu ilimleri Allah’tan Örenmitir vc onlan Haldun dnda bir

ey olarak görmez. Bu ilimler ona göre sadece Hakk gösteren ilimler-

dir. Her bilgi veya her mesele ona göre Allah’ gösteren bir ayet ve

delildir. Bu kutup kendini bütünüyle Allah’a verdii için o meseleleri

Allah’tan bakasma delil olarak görmez. O, çekilmi ve irade edilmitir

(meczûb ve murâd); artk içinde bulunduu ite gayreti yoktur. Aksine

her ite kendini O olarak ‘bulur’, ardndan gözleri açlr, bu kez gördü-
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günü her eyi* ihata edecek ekilde yeniden görür. B görmeyle kazan-

d ilave bilgi, gördüünün tafsili hakkndadr. Çünkü görülen her ey

sürekli deiir ve bu nedenle kiiye verilen bilgi (ifade) sürekli deiir.

Kutbun elde ettii her bilgi, bir malum hakknda daha önce sahip

olmad yeni bir bilgidir. Bununla birlikte o eyi sürekli müahede

eder ve (genel itibaryla) bilir,

O iki kutbun halleri hakknda Allah’n benim dilimle zikretmeyi

nasip ettiklerini zikrettim! ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

Bu kutuplardan birisine ait olan say, bir saysdr. Bu kutub saf ve

halis tevhidin sahibidir. Baka biri saylardan ikinin sahibidir. Her biri

ona kadar devam eder. On birinciye air say, yüz iken on kinciye ait

say bindir. Ferd’e ait say, sonsuza varncaya kadar, on birden itibaren

bileik saylardr. Bu durum Fertler’e aittir. Onlar çokluun birliini ve

birin mudak birliini bilen kimselerdir. Allah bizi ve sizicri âleme

yazm olduu kendisi hakkmdaki bilgiyi dorudan O’ndan anlayan-

lardan etsin! O, veli, ihsan eden, cömert, kerim ve minnet sahibidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

DÖRT YÜZ ALTMI DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM

Düsturu 'La ilahe illallah' (Allah'tan baka ilah

yoktur)' fadesi Olan Kutbun Hali

Kimin düsturu ne/y ve ispat (olumsuzlama ve olumlama) olursa

Ayetlerin izhar ettii imamdr o
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Tektir, onu çoaltacak çift yok

Bizim nezdimizde om alametler snrlamaz

Niteliin varlnda sfat yok

Zat müahedede kazlar yok

Her ey onun etkilenmesiyle etkilenir.

Onlarn kendisindeki nitelii ölüler ve dinler

Onlar menkbeleri snrsz, korunmu kimseler

Ölümün afetleri onlara ulamaz

Allah Tcâlâ öyle der:
‘

Allah’tan baka ilah olmadn bilmelisin

!

y3U

Bilmelisin ki düstur, kulun kendisine balanm olduu herhangi bir

zikir demektir. Her zikrin bakasnda bulunmayan bir neticesi vardr.

lahi zikirler insana arz edildiinde onlardan ancak istidadnn verdii-

ni kabul edebilir. Bu itibarla zikirde onun adna meydana gelen ilk

fetih ve açlma, zikri kabulüdür. Sonra bu zikirde fani olduu için, her

nefes zikri sürdürür ve uykuda veya uyankken alp verdii her nefeste

zikri söyler. Bu hale sahip olmayan biri, düstur sahibi zâkir deildir.

Kimin zikri ,‘La-ilahe illallah
5

ise onun zikrinin manas ulûhettir

(herkesin özel Rabbi vastasyla ve zorunlu kullukla bal olduu ilah-

lk). Ulûhet (ilahlk) sadece Allah adl birine ait olabilecek mertebedir.

Bu mertebe, kelime-i tevhidde olumsuzlanan ve sonra da olumlanan

mertebedir. Binaenaleyh ulûhet olumsuzlayann olumsuzlamasyla

birinden olumsuzland gibi bir kii için sabit olmas da onu olumla-

yann fiiliyle gerçeklemez. Bu mertebenin biri adna sabit olmas veya

birinden olumsuzlanmas bundan baka bir eydir. Zikreden sadece bu

mertebeyi müahede eder. Onu görmek, onu bilmek demektir. Bu

bilginin bilinenleri ise nispetlerden ibarettir. Nispet var olmayan bir

durumdur. Hüküm ise nispete, nispet edilene, ve nispet edilene aittir;

hepsiyle birlikte eser ve hüküm ortaya çkar. Bu üçünden biri olup

dierleri olmazsa, ne eser ne hüküm ortaya çkabilir. Bu nedenle ya-

ratma, bir’den bir çkar görüünün aksine, ahadiyet, yani mudak birlik-
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le deil, (üç eyin birlii demek olan) ferdiyetle gerçekleir. O görü

de doru olsa bile, vaka öyle deildir.

Sonra nebevi keif ve ilah denilen zatn sözünü getirir ve öyle

der: ‘Bir ey irade ettiinde ...’
313 Burada iki ey vardr: ‘Ona ol der .’314 Bu

da üçüncüdür. Üç ilk tek saydr. Binaenaleyh yaratma mutlak birlikten

deil, (sfatlarn birlii anlamndaki) fertten meydana gelir. Bütün

bunlar, tek hakikate döner. ‘Kün’ sözünden yaratlm olan, ilahi gözle

bakan bir mümkün bir suret için mümkün surette meydana gelen ilahi

tecelliden baka bir ey deildir. Nitekim Allah’n sözünü duyup var

olan ey de Hakk’m kulayla ‘ol’ sözünü duymu ve bu nedenle zuhur

etmek üzere hzla hareket etmitir. Çünkü o irade eden-edilen, söyle-

yen-söylcnen ve sözdür. Mümkünün yaratmadaki durumu Allah vas-

tasyla söz söylemektir. Böylece bir eye üfler, üfledii de Allah’n

izniyle ku olur. ‘Sonra onlar çar ...’
315

Yani Allah’n emriyle onlar

çar. ‘Sana koarak gelirler .’
316 Çünkü onlar çaran ve duyandr.

Bu zikre ait marifet, nefy ve icap (olumsuzlama ve olumlama),

inkâr ve tarifin bilinmesidir. Ona ait harf, zait elif, doal elif, kesreli

hemze, vasl elifi, lam ve he’dir. Kelimelerden ona ait olan, bir varlkta

birbirine kart olarak bulunan dört eydir: Olumsuzluk ispatn, ispat

olumsuzluun, sabit olan olumsuzlanann ve olumsuzlanan sabitin

kartdr. Olumsuzlamann bilinmesi, hakknda
c

odur’ denilen eyde o

eyin o olmadnn bilinmesidir; bununla birlikte ‘odur’ denilen ey

kefe göre doruyken akla göre imkânszdr. Bu nedenle Allah ehlinin

bir ksm ‘Allah Allah’ zikrine balanmtr. eyhimiz Ebu’l-Abbas el-

,
'

>

Ureybi’yi -ki Endülüs’ün Ulya ehrindendi- bu zikri söylediini gör-

mütüm. Baz kimseler ise Allah’n hüviyetine delil olduu için ‘Allah’

ismindeki he zamirine balanm, onu seçkinlerin seçkinlerinin zikri

saymlard. Ebu Hamid el-Gazaii ve bakalar bu görüteki kimseler-

dir.

Büyüklere gelirsek, onlar, nazarî düüncenin hükmünden farkl bir

ekilde ‘La-ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur)’ zikrini düstur

edinmilerdir. Onlara göre varlk Allah iken yokluk zat ve kendisi
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bakmndan olumsuzlanmtr. Sabit olan da kendisi ve hakikati nede-

niyle sabit olandr. Bu ifadede olumsuzlama (yoktur ifadesi) belirsiz

(nekre) olan ilaha yönelmiken olumlama marife, yani bilinene yönel-

mitir ki o da Allah’tr. Olumsuzlama nekre ve belirsize yönelmitir -ki

ilah kelimesidir-, çünkü onun altnda her ey bulunur. Her eyin ilah-

lkta iddia ettii bir pay vardr ve bu nedenle olumsuzlama ona yöne-

lerek (kimsenin ilahlkta pay yoktur denilmitir). Çünkü lah belirli

bir pay olan deil, bütün paylarm kendisine ait olduu kimsedir.

lah’n bütün paylarm sahibi olduunu bilince, insanlar onun ‘Allah’,

denilen olduunu örenmilerdir. Onun pay ve nasibi ise Allah dem-

lenin isimlerinden biridir. O halde her ey O’nun isimleridir. Her isim

hüviyete delil, hatta onun ta kendisidir. Bu nedenle ayette ‘/ster Allah

ister Rahman diye dua edin, hangisiyle dua ederseniz en güzel isimler O'na

aittir
’317

der. Kendisiyle dua ettiiniz her ismin hükmü O’na aittir. ‘En

isimler O’na aittir.’
31s Âlemin büriin isimleri Allah’a aittir ve bu

nedenle bütün âlem en güzel mertebededir. O halde i tarifte gerçekle-

en inkâr, marifette gerçekleen belirsizlik, inkârda gerçekleen tarif,

belirsizlikte gerçekleen marifetten ibarettir. Binaenaleyh inkâr edilen-

tannandan baka bir ey yokur.

Bu düsturun harflerine gelirsek, zait elif bu harflerden biridir. Ya-

ni ziyadeyi ve ilaveyi gerektiren sebep bulunan her elif ona aittir. Zi-

yade bir benzerin onun suretinde gözükmesidir ve böylece iki elif

meydana gelir. Elif her zaman sakindir. Gözüken iki eliften biridir: Ya

kul veya rab! Ya Hak veya halk! Onu bir mertebede gerekli klan önce-

lik mertebesiyken bir yerde de sonra gelme mertebesidir. Her ikisi de

gerektiren sebeplerdir. Birincisi bir olmaya delalet ederken dieri ya-

ratmay veya yok etmeye götüren sebebe delildir. Bu hemze diye ifade

edilen tahkik demektir. Bazen bu iki sebep nüzul makamnda bulunur.

Misal olarak Jeseli’l-âddîn (ar gidenlere sorunuz)’
31 '7

ve
‘

La ilahe illallah

(Allah’tan baka ilah yoktur)’
320

, ‘Le-hakkun (Hiç kukusuz Haktr)’
321

ifadelerini verebiliriz. Bazen Refiu’d derecat (dereceleri yükselten)

makamnda ‘Rabbinin yüce adn tespih et’”
2
eklinde bulunabilir. Baka

bir misal
‘

Allah’a kar çkarlar (Men hadde allahe)’
323

ayetidir. Ayrca

‘evliya’, ‘ulâike’, ‘ûtül-kitab’ gibi ifadelerdeki elif bu ksma girer. Bazen
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berzah makamnda bulunur ki orta demektir. Misal olarak
‘
Allah’a

kar çkan (men hadde allahe)
y32i

ile
‘Ona çocukken hüküm verdik

(ateyna)’
325

ifadelerini verebiliriz. Baka bir misal ‘Le-entüm eeddü (Siz

onlarm gönüllerine daha çok korku verensiniz)*26
ayetini verebiliriz. Ge-

rektiren sebep Rab olduunda, gerektirilen ey yaratlmtr (halk).

Gerektiren sebep yaratlm (halk) ise gereken sebep Hak’tr. Bu du-

rumda eser yaratlmtan Hakta ortaya çkar. Misal olarak ‘Dua edenin

duasna karlk veririm
'327

ayetini verebiliriz. Haktan da yaratlmta bir

eser ortaya çkar. Misal olarak ‘Ol der, o da olur
’328

ayetini verebiliriz.

Bu durum ya sebepten veya bir olmaktan (ittihad) meydana gelir. Var

etme daha önce sahip olmad yeni bir. isimle deimesi demektir.

Sebep ise ilk ve son sahibidir, Sebep Hak ve halk olduu gibi var etme

de halk ve Halttr. Bununla birlikte halk olmakszn tek bana Hak

olmaz. Nitekim ilah olmas bakmndan Allah’ bilmek yaratlm hak-

knda bilgi sahibi olmadan mümkün deildir. Binaenaleyh yaratlmn

bulunmas kaçnlmazdr. Öyleyse hüviyet, halk içindeki Haktr. Halk

bilindii her yerde sonra gelendir.

Kale (dedi) ve sarc (yürüdü) kelimelerinde bulunan doal elife ge-

lirsek, bu elif, doay birletiren ve âlemi izhar eden; sonra da doay
ayrtran ve âlemi ifna eden harftir. Baka bir ifadeyle bu elif, birleti-

ren ve ayrtran ilkedir. Her ilave elif doal elife benzemekle ortaya

çkar. Ayntrc ve birletirici olmann sebebi ise fethadr ki, asl olan

odur. Bazen fetih (açlma) mutlu eder; bu rahmet’tir. Bazen de üzüntü

veren eyle gerçekleir. Üzüntü veren ise azabm açlmasdr. O da iki

türlüdür: Birincisi içinde rahmetin bulunduu azabm açlmasyken

dieri rahmetin katmad azabm açlmasdr. Gerçi bize göre rahme-

tin katmad bir azap yoktur, çünkü rahmet her eyi kuatmtr.

Doal meyle gelirsek, bu meyil, illet vav’ ve illet ya’s denilen elif gibi-

dir. Bu elif onm Hakkn cihetine yönelmesi demektir. Misal olarak,

kulû (söyleyin) ve fhi (içindedir) ifadelerindeki harfi verebiliriz. Bu

zikirde kesreli hemze Hakk yakn semaya ve halkn canibine ait her

eye inmeye sevk eden sebeptir ki o Hakkn sebebidir. Halkn sebebi

olduunda ise yaratlmn nefsi hakkndaki düüncesinin onu rabbi

hakknda bilgi edinmek üzere gayrete sevk etmesidir, Bu nedenle hem-
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ze olumsuzlamada kesreli bulunurken ispat kelimesinde ve olumsuzla-

ma kelimesinde her zaman kesrelidir. Vasl elifi ise tebihin varlyla

birlikte temyizi bilmenin vasl demektir. Tebih bulunmadan bu elif -

vasl elifi deil- kat’ elifidir. Lam harfi, 'Dereceleri yükseltendir'
321*

ifade-

siyle, ortaya karlk gelen ceberut mertebesine aittir. He ise melekûta

aittir, çünkü he harfi göüsten çkarken nefesin ilk çk yerinden çkar.

O, olumsuzlanan ve olumlananda olmak üzere, her iki kelimede asl

olarak bulunur. Bu itibarla sadece iki hüviyet vardr: Halkn hüviyeti

ve Hakkn hüviyeti. Halkn hüviyeti, kendisine ait olmayan bir husus-

taki iddias olumsuzlanandr. Hakkn hüviyeti ise sabit olandr, çünkü

ezelidir. Buna mukabil kul hakikati bakmndan yok olucudur. Hak

onun hüviyeti olduunda, artk kendisi olmaz. Her durumda kul ken-

disi deildir. Böylece halk (sureti) giydiinde Hakkn hüviyeti olum-

suzlanr (gizlenir). Hakkn (suretini giyince) halkn hüviyeti olumsuz-

lanmaz. Her durumda sadece olumsuzlanmayan sabit Hak vardr.

Dört kelimeye gelirsek: Bunlar olumsuzlanan hakknda olumsuz-

luk edat, sabit hakknda ispat edatdr. Geride amelin kime izafe edile-

cei kalr; Acaba edata m, yoksa edatn kendisine dahil olduu kimse-

ye mi aittir? Hüküm edatn bana geldii eye aitse, bu durumda o,

edat talep edendir. Baka bir ifâdeyle o ey edat vastasyla olumsuz-

lanmamtr; edat, bana geldii kelimenin olumsuzlandm veya

sabit olduunu dinleyene bildirme amac tar. Edatn bana geldii

kelimedeki etkisi, ulvilik veya süflilik veya bunlarn arasndaki bir mer-

tebeyi belirlemekten ibarettir. Bu itibarla edat vastasyla mertebeler

ortaya çkarken kelimenin bama gelmesiyle dier edadardan farkl özel

bir edat ortaya çkar. Nitekim halkn varl Hakka ve kadim bilgi

hadis bilgiye baldr.

Bunlar La- ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur) zikrinin mey-

dana getirdii ilah bilgilerin bir ksmdr. Onun otuz alt yönü vardr

ki her biri öteki yönün vermedii bir bilgiyi verir. Biz bu yönleri nefes

bölümünde zikretmitik.
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Bilmelisin iti biz harfleri bir ihtimale açk olacak ekilde taksim

etmedik. Bizim harf taksimimiz,' gerçee uygundur. Çiinkü bize, keif

ve iman ehline göre lafz harfleri, rakam harfleri ve tahayyül harfleri

diye taksim edilen harfler, ümmetlerden bir ümmettir. Onlarn suretle-

rinin yönetici ruhlar vardr. Binaenaleyh bize göre harfler, canl, Al-

lah’n hamdini tespih eden, rablerine itaat eden varlklardr. Onlarn

bir ksm ceberut âlemine katlrken bir ksm melekût âlemine, bir

ksm mülk âlemine katlr. Bize göre harflerin anlam, Allah’n kendi-

lerini kör yapt ve gözlerinin üzerinde perde bulunan kimselerin

bildii anlamla bir deildir. Allah Teâlâ o perdeliler hakknda ‘

Sana

baktklarm görürsün, hâlbuki görmezler
’330

buyurur. Kul c

La-ilahc illal-

lah’ dediinde, bu kelimeleri yaratm olur ve kelimeler de onlan yara-

tan (kulu) tespih ederler. Bu tespih onlarn görevi olur. Hak ise asl

itibaryla münezzehtir, yoksa herhangi birinin tenzihi nedeniyle mü-

nezzeh deildir. Allah yaratma fiilini kuluna nispet etmi, kendisini de

‘yaratanlarn en güzeli’ diye niteleyerek
‘
Yaratanlarn en güzeli

’331
de-

mitir. O halde bu kelime-i tevhidin ve her kelimenin tespihi, söyleye-

nine döner. Kul zikrettiimiz durumu kefedenlerden olduunda,

subhanî (kendimi tenzih ederim ben) diyen Allah adamlarndan birisi

olur. Bununla birlikte onu tekfir edenin bu hususta bir bilgisi yoktur.

Her nerede olurlarsa sen sufilerle ol

Onlarn dnda kalma, bedbaht olursun
1

Sujîler keif ehlidir kukusuz

Allah onlara hakikati hakikat olarak göstermi

Onlar îlah'n sadk w dürüst kullar

Her bilgi mertebesine yükselmiler

Bu kitabn ikinci bölümünde küçüklükleri ve büyüklükleriyle ilgili

olarak harflerden Özet bir ekilde söz edilmiti.
‘

Allah hakk söyler w
doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ ALTMI BENC BÖLÜM

Menzili Allahu Ekber (Allah en büyüktür) Olan Kut-

bun Halinin Bilinmesi

Allah en büyük de fakat mukayese yok burada

Gerçi bu kip mukayeseyi gerektirir ve bildirir

Akidelerimiz gelince bazen mukayese sahih

Hakikatin varl ise akideleri ortadan.kaldrr

Ayetlerle bizi talep ettiinde Hak

Bu kalp gelir ve onlar perdeler

Bu zikrin lafz Hz. Peygamberin sünnetinde yer alm, özellikle

namazda, ezanda, kamette, farz namazlarn ardnda, uyuma esnasnda

ve baka pek çok yerde efal/ekber vezninde (mukayese bildiren) lafz

gelmitir. Bu lafz genellikle mukayese yapmak üzere kullanlr. Baz

yerlerde de -vaktin delilinin gerektirdii ekilde- karlatrma ve mu-

kayeseyi bildirmez, ondan anlalan (baka bir) mana anlaür. Bu zikir

herhangi birinin düsturu olur ve zikre devam eden rabbini mukayesey-

le zikrederse, Allah katndan olan kefi niyetine göre gerçekleir. Böyle

bir insan ancak karlatrma ve mukayese görür. Bu keif bu bölümde

zikredilecek belli bir keiftir. Bu zikirle Rabbini zikreden kii karla-

trmay imkânsz görürse, bu zikrin neticesinde onun Allah katndan

olan kefi niyetine göre gerçekleir; böyle biri karlatrma ve mukaye-

se görmez. Bu keif de -Allah’n izniyle bu bölümde zikredeceimiz-

belirli bir keiftir. Allahu ekber zikriyle Rabbini meru bir zikir olmas

itibaryla zikredenin düüncesine karlatrma veya karlatrmann

terki gelmezse, bu zikir kiiye -herhangi bir snrlama olmakszn- iin

kendinde bulunduu durumu bildirir. Böylece karlatrma niyeti

tayann elde ettikleri kadar karlatrma niyeti tamayann elde ettii

bilgileri elde eder. Bu yönüyle her ikisinin bilgisi de üçüncü zikredenin
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bilgisi altndadr. Bu düsturlar ‘Allah’ çokça zikreden erkek ve kadn-

lar ...’’
332

ayetinde zikredilen zikirlerdir. Zaten düstur, zikrin çokluu

demektir. Bu durum sabit olunca öyle deriz:

FASIL

Ekber (efal) Kipinin Karlatrma Yorumu

Bilmelisin ki bu lafz karlatrma amacyla zikredenlere gelirsek,

bu ve benzeri zikirlerde karlatrma, iki ksma ayrlr: Bir ksmnda

karlatrmann her iki unsuru Hakka döner. Bir ksmnda üstün olan

Hakka dönerken üstün olunan yaratlma döner. Hakka dönen ksmla

balarsak öyle deriz: Bu ksm ikiye ayrlr; bir ksm lafz bakmndan

bu isme dönerken bir ksm lafznn dndaki isimlere döner. Kendi

lafzna dönen ksm ‘el-Kebir el-Müteal
’333

ayetinde el- Kebir ve ‘e!

-

Cebbar el-Mütekebbir’
33*

ayetinde geçen el-Mütekebbir’dir. Burada el-

Kebir ismi el-Mütekebbir’den üstündür. Çünkü Allah kendisi nedeniy-

le el-Kebir iken el-Miitekebbir kibriya özelliinin gerçeklemesinde

gayret demektir. Zat gerei olan bir ey çabayla olandan üstündür,

çünkü çaba kazanmak demektir. Tekebbürün Hakkn bir nitelii olma-

snn nedeni, O’nun aklclarn ve yaratklarn çounun yaratlmn

nitelii olduuna inandklar özelliklere tenezzül etmi olmasdr. On-

larn bu durumu Allah'a malum olduu için, Allah kendisini onlar için

bu sfadarla nitelemi, onlar da bu niteliklere tamahkâr olmulardr. Bu

sfatlar bir grubu hidayet yolundan uzaklatrrken bir grup o sfadar

nedeniyle hayrete dümütür. Allah ise tenezzüle kar büyüklüünü

bildirmek üzere tekebbür özelliinde ortaya çkm, isimde ortak olsa-

lar bile sfadarn Allah’a nispetinin yaratlma nispednden farkl oldu-

unu öretmitir. Böyle bir niteleme tekebbür olabilir. Hâlbuki Kebir,

bütün bunlara muhtaç deildir. imdi Kebir ve Mütekebbr arasndaki

karlatrmay açklayalm!
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FASIL

Allahu Ekber’deki Karlatrmann Açklanmas

Allahu ekbcr (Allah en büyüktür), ilahi isimlerden her biri hak-

knda bir karlatrma bildirir. Bu durum, yaratlmlarn her bir ilahi

isim hakkndaki anlayna göre ortaya çkar. Çünkü âlemin (ve içinde-

kilerin) idrak ve anlaynn iin kendinde bulunduu duruma göre

eksik olmas gerekir. Hatta iin kendinde bulunduu durum bizzat

Hak tarafndan ifade edilmi olsa bile, yaratlmlarn onu (olduu

gibi) anlamas ve ifade etmesi mümkün deildir. Binaenaleyh bunu

örenmeye gücümüz olmad gibi iin gerçeini ifadeye de gücümüz

yoktur. O halde anlamada bir eksiliin olmas kaçnlmazdr. Bu du-

rumda ‘Allahu ekber’ lafz, bu veya baka bir lafzla olmak üzere, ilahi

isimlerden herhangi biriyle kendisine nispet edilen büyüklüün anla-

mndan daha büyük bir eye delalet eder. Allahu ekber veya baka bir

lafz dedik, çünkü Allah hakknda daha büyük (a’zam), daha cömert

(ekrem)j daha yüce (eceli), daha ulvi (ala), daha rahim (ehram), daha

hzl (esra’), daha iyi (Ahsen), daha hikmetli (ahkem) gibi saylamaya-

cak çoklukta üstünlük vc mukayese bildiren ifadeler kullanlr. Mürik-

lerin ‘Hubel en yücedir, Hubel en yücedir’ dediklerini görmez misin?

Hubel cahiliye döneminde taptklar bir putun adyd. O Beni eybe

kapsnda aa Atabe’de insanlarn kendisine temas ettikleri yüzüstü

dümü bir tat. Hz. Peygamber müriklerin böyle söylediklerini duy-

duunda sahabesine Allah daha yüce ve daha üstündür demelerini

emretmitir. Baka bir ifadeyle onlarn inançlanna göre karlatrma

bildirmek üzere bu ifadeyi kullanmtr. Öyleyse Hz. Peygamber bu

ifadeyi onlara kar delil getirme balamnda zikretmi, onlar inançla-

rna göre Hubel’den ve dier ilahlardan üstün Allah’a iman etmeye

davet etmitir. Çünkü onlar kendi durumlarn anlatrken ‘Putlara bizi

Allah’a daha çok yaklatrsnlar diye ibadet ettik'
335

diyorlard. Bu itibarla

onlar putlar perde ve yardmc edinmilerdi. Allah ise onlara göre

Hubel ve dier putlardan yüceydi. Bu durum Allah’m peygamberin-
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den müriklerin (çelikisini anlatmak üzere) bir uyar olmutu. Çünkü

gerçekte Hubel bir ilah deildi ki, Allah ulûhiyetinde ondan yüce ve

ulvi olsun! Hz. Peygamber bu sözü gerçek bir karlatrma yaparak

söylemi olsayd, Allah ondan üstün ve büyük olsa bile böyle bir ifade

Hz. Peygamber’in HubeFin ilahln onaylad anlamna gelirdi. Hz.

Peygamberin böyle bir söz söylemesi imkânsz olduu gibi herhangi

bir âlimin buna inanmas da imkânszdr. Böyle bir söz her bakmdan

mudak bir cehalettir. te bu da ‘Allah ekber’ sözünde dince onay-

lanm bir karlatrma ifadesidir.

Bu zikri karlatrma anlamnda düstur edinen zakire Hak hüviye-

tinin bütün yaratlmlara yayldn gösterir. ‘Allah kulunun diliyle

kendine hamd edeni duydu’ ve ‘Ben kulumun duymas, görmesi, eli ve

ayaym’ hadislerinde bu husus belirtilir. Baka bir kutsi hadiste ‘Be-

nimle duyar, benimle görür’ denilir. Fakat kulunun diliyle söylenmi

söz nispeti olmakszn, bir sözün dorudan Hakka nispeti yaratlmla-

rn diliyle söylenen sözün Hakka nispetinden üstündür. Binaenaleyh

kendi zatnda Allah yaratklarnda (tecelli eden) büyüklüünden daha

büyüktür. Bunu bilmelisin! Bu anlamda öyle deriz: ‘Allahu ekber bir

karlatrma bildirir. Çünkü O’nun dna çkmamtr. Bu zikri yapan

kii adeta öyle der: ‘Senin kendini zikretmen, benim seni zikretmem-

den üstün ve daha büyüktür. Bununla birlikte ben seni senin vastanla

zikrederim. Fakat nispetin de bir tesiri ve hükmü olmaldr. Benim

seni zikrimin ulaabilecei mertebe, seni seninle zikretmekten ibarettir.

Bu durumda kendini benim dilimle zikreden sen olursun. Zikrin senin

tarafndan yaplmas ise ben senin vastanla zikrediyor olsam bile, bana

nispetinden daha büyüktür.’
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FASIL

Zikirde Mukayeseyi mkânsz Sayanlarn Görüü

Bu zikrin anlamnn karlatrma olduunu kabul etmeyenler de

vardr. Bu balamda Allahu ekber zikrini bu anlamyla yapanlar iki

ksma ayrlr: Bir ksm zikirde karlatrma ve mukayeseyi imkânsz

sayar, çünkü Allah -zikreden olmas bakmndan- zikredenlerin ayndr.

Dolaysyla bunu bilen kii Allah’tan baka zikreden görmez. Bu du-

rum Allah’n hüviyeti ve hakikati bakmndan karlatrma kabul et-

memesi demektir. Çünkü hiç bir ey kendisiyle mukayese edilemez.

Böyle bir zikir sahibine bu hali zevk yoluyla gösterir ve Hak olduu

kendine ayan beyan görünür. Baka bir grup karlatrmay ancak

münasebetin varl anyla kabul ederler. Hâlbuki Allah ve yaratklan

arasmda herhangi biri münasebet söz konusu olmadna göre Allah’n

kendini zikretmesi bir zikir, kulun Rabbini zikretmesi baka bir zikir-

dir. Her biri bir hakikate sahiptir vc
c
bu zikir ötekinden daha büyük ve

üstündür’ denilemez. Aksine bu zikir, herhangi bir karlatrma yap-

makszn Allah’ta
c
en büyük’ olan zikirdir. Bu zikri yapan kulda ise

‘büyüktür’, daha büyük deildir. Çünkü kul zat gerei kul iken Rab

da zat gerei rabdir. Vasflarn iç içe girmi olmasn görmek seni

perdelemesin! Bu durum bir hakikat olsa bile, bulunduu hal üzere

hiçbir hakikat öteki hakikati zatnn gerektirdii durumdan çkartacak

ekilde etki edemez. Çünkü hakikader deimez! Hakikader deiseydi

Allah ve yaratklar hakkndaki bilgi kalkard. Bu nitelikteki bir insan

Allah’ zikrettiinde, zikir ona keif ve zevk yoluyla gerçein niyetlen-

dii ve dile gedrdii gibi olduunu öretir.
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FASIL

Meru Bir Zikir Olmas Yönüyle Allahu Ekber

Zikrini Söylemek

Bilmelisin ki ifade ettiimiz üzere meru bir zikir olmas bakmn-

dan Allahu ekber zikrini yapanlar iki 'ksma ayrlr: Bir ksm bu zikri

yaratlmlar için belirlenmi bir zikir olmas itibaryla yapar. Onlara

göre Allah âlemi yaratrken onlar sadece kendisine ibadet edip O’nu

tespih etsinler diye yaratmtr. Her ey Allah’n hamdn tespih eder,

fakat biz her bir eyin tespihini anlayamayz. Allah Teâlâ öyle der:

‘Cinleri ve insanlar hana ibadet etsinler diye yarattm.’™
6
Binaenaleyh

âlem Allah’a ibadet etmek üzere yaratlmtr. Bu insanlar Allah’ zik-

rederken, Allah’n onlara nasl zikredeceklerini örettii ekilde zik-

retmilerdir. Onlar, dilde kendisini bilseler bile, bu meru zikrin Allah

katnda neyi meydana getireceini bilmezler. Bu zikir Hakkn bu zikri

âlemde -baka herhangi bir zikir tarznda deil de- bu özel sözle

(Allahu ekber) belirlemi olmasnn sebebini onlara öretir. Öteki

grup âlemin Hak’tan varlk kazanm olduuna ve varln Hak’tan

baka olmadna inanrlar. Öyleyse Allah onlara hüviyetini kazandr-

mtr. Bu kazanlm varlk, mümkünlerin suretlerinde meydana gelen

varlktr. O’nu sadece bir mevcut zikredebilirken ayn zamanda sadece

O vardr. O halde Allah bu zikri baka biri için deil, kendisi için belir-

lemitir, çünkü baka diye biri yoktur! Allah ise zikir olarak belirledii

eyi bilir. Bu zikir mümkünün sureti nedeniyle zikrettiimiz durumu

keif yoluyla açar. Bu durum sufilerin ‘Allah’ Allah zikreder’, ‘Allah’

Allah görür’ gibi ifadelerde dile getirilmitir. Öyleyse ifade eden ve

istifade eden ayn hakikattir. Allah kabü olmas bakmndan zikreder-
*

ken zikrin maksadnn kendisi olmas itibaryla zikredilendir. Alem asl

üzere yokluktadr. Hüküm ise zuhur eden Hakkn varlnda kendisine

aittir. O halde mücmel ve mufassal olarak sadece Hak vardr. Çünkü

yaratlm kadime bititirdiinde, yaratlmtan geride iz kalmaz. Bu-

nunla birlikte onun cevheri bakidir. Fakat eser ve iz olmakszn cevher
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muteber deildir. Bu nedenle kendisi nedeniyle zorunlu olan bilmeye

delil arayana öyle dedik: Zorunlu hakknda delil ortaya koyabilmek,

âlemde ortaya çkan bütün eserlerin -mümkün olmalar nedeniyle- bir

dayanaa muhtaç olduklarn bilmeden gerçeklemez. Bunu bildikten

sonra, mümkünlerin kendisi nedeniyle varl zorunlu olana dayandk-

larna kesin delil getirilebilir. Bilginin kemali budur, çünkü kemal mer-

tebeye aittir, yani mertebeyle gerçekleir. Tamlk o eye dönmekle

gerçekleir.

Bu zikir bu gruptaki insanlara belirttiimiz hususlar öretir. Me-

sela Allah’ ancak kendisinin zikredebilir. Allah’n zikrini ancak O du-

yar. Zikredilen O’dur. Birini kendisiyle zikredersen, zikreden odur, sen

deilsin!
*
insann üzerinde zamandan bir süre geçti, o zikredilen bir ey

deildi.’™
7 nsan Rabbiyle zikredene kadar mezkûr, zikredilen olamaz,

Bu durumda ise kendisi nedeniyle deil, rabbi nedeniyle mezkûr olur.

Allah izin verirse ilahi isimler konusunda b türde yeterli açklama

gelecektir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ ALTMI ALTINCI BÖLÜM

Düsturu ve Menzili 'Subhanallah' Olan Kutbun Hali-

nin Bilinmesi

Varlk tespih etmek üzere yaratlm

O benzerden ve tebihten münezzeh

Bir halde gelmi bize bildirmi

Tebih ve tenzih edilen Rab olduunu
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ki zt Ona ait, O bütün varlk

Tefekkür ve dikkat edenler bilir O’nu

Allah Teâlâ öyle der:
‘Akamladklarnda ve sabahladklarnda Al-

lah’ tespih ederler.’
338 Kuran- Kerim’in pek çok yerinde tespih emri yer

alr ye bunlardan her birinin ötekine ait olmayan bir hükmü vardr.

Hakk tespih eden gruplar, Kuran- Kerm’de tespih hakknda yer alan

ayetlere göre ayrrlar. Sözü uzatmaya yol açmasayd, hepsini anlatr

ve bu tespihi dile getirenlerden söz ederdik.

Bilmelisin ki bu zikir, zâkire Ebu’l-Abbas b. el-Arif es-Sünhaci’nin

Mehasinu’l-Mecalis’te abidin, müridin ve arifin halini zikrederken zik-

rettii bilgileri kazandrr. öyle der: ‘Hak bütün bunlarn ardmdadr

ve böyle olmas gerekir. Bununla birlikte Allah onlarla beraberdir veya

onlarn ayndr.’ Allah onlarla beraberdir, çünkü Allah ‘Her nerede

olursanz, sizinle beraberdir’
3™ buyurur. Allah bütün bunlarn ayndr,

çünkü Allah
‘

Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve nefislerinde göstereceiz ta

ki hak olduu kendilerine görünsün’
340

buyurur. Baka bir ayette ‘Rabbin

yetmez mi?’ denilir. Allah zikrettiklerimizi arkalarndan ihata edendir:

‘Allah onlarn arkalarndan ihata edendir.’
341 Baka bir ayette ‘Dikkat

edin! O her eyi ihata edendir
1342

buyurur. Düsturunda Hakk tespih

etmek isteyen kii ‘Her ey O’nur/onun hamdini tespih eder’
343

ifadesinin

anlamyla tespih etmelidir. Yani kendisinin kendisini övdüü ekilde

Allah’ tespih etmelidir. Çünkü hamdi Allah’a izafe etmitir. Bizim

dmzdaki her eyin tespihi böyledir. Çünkü Allah bize öretmedii

sürece baka varlklarn tespihlerini anlayamayz. Bu durum, tespihin

hakikatinin verdii durumun zdddr. Hatta bu ‘tövbenin tövbesi’

babndan ‘tespihin tespihidir.’ Çünkü tespih bir tenzihtir ve Allah

yaratlmn nitelendii hadis niteliklerden tenzih edilir. Allah’n bize

kitabnda veya peygamberinin hadislerinde bÜdirdii her nitelikte

yaratlmn bir zevki vardr. Allah onu kendinin övgüsü yapm, her

eyin O’nun övgüsünü dile getirdiini belirtmitir. Baka bir ifadeyle

kendi katndan indirmi olduu övgü saymtr. Melekler ise ahitlik

ederler. Allah da ahit olarak kâfidir! Bu övgülerden Allah’ tenzih ve
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tespih eden kii, Allah’ kendi hamdyla tespih etmemi, aksine O’nu

yalanlamtr. Böyle biri Allah’ kendi aklyla ve inancndaki deliliyle

tespih etmitir. ki durumu uzlatrmak Allah’ O’nun hamdyla tespih

etmekle gerçekleir. Bu ise ‘tenzihten tenzih’ demektir ve nispette or-

takln ta kendisidir. Bu yönüyle tenzihten tenzih, varlk demek olan

‘yokluun yokluudur.’ Tenzihin tenzihi derken tenzihte mübalaa

kast edilirse, böyle bir tenzih de Allah’n (kendine) hamdi demek de-

ildir. Aksine Allah’m kendine hamdi zikrettiimiz ekilde gerçekleir.

O’nu kendi hamdyla tespih etmek, O’nun katndan gelen veya senin

kalbine indirmi olup kendini övdüü veya vecdinde sana gelip de sana

aktarlmam hususlar kabul etmendir. Bu tespihi bir suret gibi kabul

edip ‘Hak bütün bunlarn ardndaki ruh gibidir
5
demelisin! Ruhun

kendisi surete görünmez ve hakknda bilebilecein ey onun eserini

görmenden ibarettir. Nitekim bedenin ardnda onun ruhu olan baka

bir eyin bulunduunu bildiin gibi Hak da zevk ettiin bütün övgüle-

rin ardndadr. Dünya ve âhirette Allah hakknda bilip senin zevkinin

bulunmad bir övgü yoktur. Çünkü Allah’ ancak bildiin bir eyle

övebilirsin. Bir eyi bildiinde veya anladnda artk o ey senin sfa-

tndr. Hakikaderin gereine göre âlemde ekilci âlimlerinin vehmetti-

i üzere bir tespih gerçeklemez. Rab ve kul var olduu sürece, âlemde

‘tespihten tespih
5

geçerlidir. Rab ve kul ise sürekli vardr ve dolaysyla

i böyle olmaldr. Artk ister tespih et ister etme! stesen de istemesen

de, bitsen de bilmesen de, sen tespih etmektesin. Gerçek kendinde

böyle olmasayd, âlemde irk veya mürik ortaya çkmazd. Hâlbuki

varlkta hem mürik hem irk ortaya çkmtr. Demek ki bu hükmün

kendinden kaynakland ilahi bir dayanak olmaldr. Bu dayanak,

zikretmi olduumuz üzere, kulun kendisiyle Rabbini tespih ettii

bütün hamdlerde ortaklnn ve zevkinin bulunmasdr. Hamdlerin en

yücesi, akla ve eriata göre herhangi bir ihtilaf bulunmakszn ‘O’nun

benzeri bir ey yoktur
>U4

ayetidir. Allah maksadn anlayalm diye ayeti

tamamlam, ‘O, duyan ve görendir’ diyerek ayetin birinci ksm anlam

kazanmtr. Ayeti böyle tamamlamasayd, ba taraf bizim kul ve

O’nun bizim ilahmz olmadn beyan buyurmu olurdu. Hâlbuki

arada bir ba gerekir ve ba ortaklk demektir. u var ki burada asl
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Allah biz ise fer’in asla ve çocuun babaya nispeti gibi (kinciyiz). Bu-

nunla birlikte çocuk, babann kendisi olmasa bile onun suretindedir.

Bu ekilde ona balanm, sadece ona nispet edilmitir, çünkü baba

çocuun doum sebebidir ve hemcinsleri olan dier insanlar onun

doum sebebi deillerdir. Dolaysyla babasndan baka birinin olu

oldua söylenemez. Hakkn karsnda bizim durumumuz bir açdan

baba karsnda çocuun durumuna benzer. Çünkü varlk O’na aittir

ve yaratlm varl O’ndan kazanmtr. Bununla birlikte eriatn dile

getirdii nispet kölenin efendiye, yaratlmn yaratana, merbûbun

rabbe, güç yetkilenin kadire, sanatn sanatkâra nispet edilmesidir.

Oulluk nispeti ise babann katks bulunmakszn tavrdan tavra gir-

mesi nedeniyle nispetlerin en uzadr. Baba sadece meniyi çocuk

edinme maksadyla veya bazen bir maksat tamadan rahme atmakla

baba olur. Bu durumda baba ile oul arasndaki ba ve nispet uzakla-

r. Meni ise ya çocuk meydana getirmeye elverilidir veya deildir.

Meninin etkisi bütünüyle babaya ait olsayd, her zaman tam olurdu.

Hz. sa’nn eliyle ku yaratmasndaki nispetin yaknlna balanz! Ona

üflemi, yaratl tam olmu, yaratma kendisine nispet edilmitir. Ayn

ey bütün yaratlmlarn sanatlar için geçerlidir. O halde çocuk için

oulluk her bakmdan uzak nispet olduu kadar ayn zamanda en sahih

nispetlerin en sahihidir. ‘Öyleyse Mesih Allah’n oludur*4*
diyen, sadece

ii (sa’da) snrlad için kâfirdir. Ayn ekilde ‘Biz Allah’n oullan ve

sevgilileriyiz

’

346
diyenler de (Allah’n sevgisini) snrladklar için kâfir-

dirler. Çünkü onlar, nispet sahih kabul edilirse, Allah’m dndaki her-

kesi kuatan bir nispeti dile getirmilerdir. Gerçekte bu nispet sahih

deilse, onlar vc âlem bu nispette eittir.

Âlemin Allah’tan meydana geliindeki nispetin durumu böyle ve

ilahi varlk karsnda âlem fer mesabesinde bulununca, Allah iareti

anlayp ibareyi taksim edenlerin dikkatlerini sarahatle çekerek öyle

demitir: ‘Allah çocuk edinmek isteseydi..*
47

ifadenin bu ksm çocuk

edinmeyi tecviz etmitir. Olumsuzlanan ise sadece çocuk edinmeye

ilah iradenin taallukudur. rade var olmayana taalluk edebilir ve ilie-

bilir ve çocuk var olan bir eydir. Çünkü kastedilen, çocuk denilenin

kendisi deü, çocukluk hükmüdür. Sonra ifadeyi tamamlayarak öyle
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der:
‘Yaratklarndan dilediklerini seçerdi.’

3**
Ayetin bayla sonunu bir-

likte düünmelisin! Ayn durum ‘Bir oyun edinmek isteseydik, onu kat-

mzdan edindik, biz onu yapmayz
’349

ayetinde gcçerlidir. Yani biz ken-

dimizden baka bir eyi (elence veya çocuk) edinmeyiz. Oul diye

çarlan Meryem’in oluydu. Ayetteki son ksm olumsuzluk anlamn-

da deil de, art olarak kabul edene göre mana ‘Biz fail olanlarz’ de-

mektir. Yani oyam edinseydik, sizin yannzdan deil, kendi katmzdan

edinirdik. Sizin katnzdaki tükenirken Allah’n katndaki bakidir. Her

eyin hâzineleri O’nun katindadr ve bizim katmzdakiler de O’nun

katindadr. Biz de Allah’n katmdanz. Bu düstur daha sonra gelecektir,

çünkü (her eyin Allah’n katndan olduunu bilmek), kutuplardan bir

ksmnn halidir. Öyleyse inkâr edilirken de Hakk tanmalsn. Bu

nedenle inkâr iddiacnn iddiasnn batl olduunu bilmektir ve delil

ortaya konulmadnda yemin etmek gerekir.

Bu açklama ortaya çktktan sonra, kalan ksmlar özetlemek üze-

re öyle deriz: Tespih edilirken, yani tespihi gösteren özel bir lafzla

tespihi yapan kii, ilahi isimlerden birisiyle tespihi snrlamahdr. Baka

bir ifadeyle açk bir isim veya zamir veya izafeli veya izafesiz bir isimle

tespihi snrlayarak subhanAllah subhane’r-Rab, subhanel-ÂIim deme-

lidir. Açk isim derken bunu kastediyoruz. Bazen zamir kullanlarak

subhanehû, subhaneke denilir. Tamlamayla gelen isimlere misal olarak,

‘Subhane rabbike rabbi’l-izzeti (izzet sahibi Rabbin münezzehtir)’
350

ifade-

sini verebiliriz. Mudak olarak gelenlere Subhanallah (Allah’ tenzih

ederim) ifadesini verebiliriz. Allah’n isimlerinden hangisini tespih

edersek edelim ve hangi isme (tespihi) balarsak balayalm, zakir

adna meydana gelecek netice, o isimle olan münasebet ve o halle olan

irtibattr. Zakirde tespih isminin sureti ancak bu özel münasebete göre

ortaya çkar. Dolaysyla bizim için -belirttiimizin ve hükmü genel

olann dnda- zakirde snrlayacamz bir durum ortaya çkmaz.

Çünkü neticeler farkl farkldr ve hamdler, yani övgüler, bir snrda

karar klmad gibi tespih eden de O’nu O’nun hamdyla tespih eder.

Kitap ve Sünneti (tespihle ilgili) isimleri aratrdk ve gördük ki bütün

isimler; Allah, tamlama halindeki Rab, eksik isim ve zamirlerin -mesela

‘Hu’ zamiri gibi- etrafnda dönmektedir. simlere misal ise el-Melik, el-
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Ali gibi isimleri verebiliriz. Allah Teâlâ ‘Akamladklarnda Allah mü-

nezzehtir'
351

buyurur. Rab ismi
1

Rabbin münezzehtir
’352

ayetinde geçer.

Eksik isim ‘Kulunu gece yürüten Allah münezzehtir'
352

ayetinde geçer.

Zamir c0 münezzeh ve müteaiclir’
354 ayetinde geçer. El-Melik ise hadiste

geçtii üzere, ‘Melik ve Kuddus münezzehtir.’ el-Ali ismi hadiste ‘Ali

ve Ala olan münezzehtir’ eklinde geçer. Hadiste tespih ismi bazen

snrlamadan yer alr. Buna misal olarak Sübbûh (çok tespih edilen,

münezzeh) ismini verebiliriz. Bu da zikredilenin zikridir ve neticesi

neticelerin en büyüüdür. Çünkü o tespih edilenin ta kendisini anlat-

mak üzere kullanlm bir isimdir. Burada tespih edilenin ismi kendisi-

dir. Bu isim ariflerin yapt tespihin en kâmilidir, çünkü onda isim

isimlendirilende gizlenmitir.

Nereye giderlerse safilerle hareket et

Onlarn helak olduklarm görmedikçe

Helak olularm görürsen bil ki eriattan ayrlmlar

Yürüdükleri yol olan eriattan

0 zaman brak onlar ve sözlerini söyleme

Onlar eriat terk edince sen llah’a uy

Çünkü akl sahibi bir grup eriatn iddia ettikleri hususlarda geçer-

siz olduunu ileri sürmülerdir. eriat hiçbir zaman geçersiz kalamaz.

Çünkü eriat bütün sözleri, bütün inançlar ve bütün delillerin göster-

diklerini içerir. eriat Allah katndandr, O’nun kanndan inmitir ve

onda konuan Allah’tr. Söz konusu grubun eriat bir kenara attklar-

n söyledik. Bununla birlikte onlar eriatn getirmi olduu hususlarn

bir ksmn kabul ederler. Demek ki eriattan ancak düüncelerine uyan

ksm kabul eder, onun dndakileri atarlar veya o ksm bu meseleleri

anlamayan sradan insanlara yönelik hitap sayarlar. Bununla birlikte

eriatn Allah katndan olduunu ve peygamberden gelmediine ina-

nrlar ve bunu bilirler. Allah’n kendilerini knamak üzere 'Onlar kitabn

bir ksmna inanr, bir ksmna inanmaz, arada bir yol edinmek isterler,
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onlar gerçek kâfirlerdir
5355

ayetinde belirttii durum onlarn durumu-

dur. Allah Teâlâ öyle der: ‘Kitabn bir ksma iman edip bir ksmm inkâr

m edersiniz?'356 Bu ayetin anlamyla onlarn eriat böldükleri hakkn-

daki ifademin anlam birdir. eriat onlarn benimsedikleri görüü dile

getirdiinde, bu görüü -eriat onu söyledii için deil- kendi görüle-

riyle uyumlu olduuna delil getirmek üzere benimserler. Bizim gru-

bumuz ise eraitten herhangi bir eyi reddetmezler. Aksine onlar, eria-

tn kendilerine getirmi olduu hükmün geçerlilii nedeniyle, kendi

düüncelerini ve akllarnn hükmünü brakrlar. Binaenaleyh onlar,

âlemin efendileridir.

Su/iler efendilerdir

an ile birlikte malik olurlar

Her nereye giderlerse

Sen de onlarla beraber olmalsn

O'nun sözü ‘öl’ demekten ibaret

Var olmasn istedii eye

Her ey Hakkn iradesiyle rnr olur

Onun irade ettii bir i kolaydr

Bir eyi irade etmese

Kolay bile olsa, güç olur

Bilmelisin ki Allah Teâlâ, âlemi birbirine balamak üzere eya ara-

snda münasebetler ve balar yaratmtr. Balar olmasayd, alenideki-

ler birbiriyle kaynamaz, varl ortaya çkmazd. Âlemdeki bu duru-

mun dayana, bizimle Allah arasndaki balardr. nsan ile Allah ara-

sndaki bu ba olmasayd, biz var olmayacamz gibi üahi isimlerle

ahlaklarma imkânmz olmazd. Allah’a ait her mertebede (hazret)

bizim bir kademimiz (ulama imkânmz) vardr. Baka bir ifadeyle

bizim her mertebeye doru bir yolumuz vardr. Allah izin verirse, bu

hususu elinizdeki kitabn ilahi isimler bölümündü açklayacaz.
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Bu bolümde ilahi mertebelerin en büyüü, herhangi bir eyin Al-

lah’a benzememesini (belirten mertebedir). Sadece biz varz! Biri sana

benzemezse, sen de benzemezsin. Allah’tan benzerlik olumsuzland

gibi âlemden de olumsuzlanmtr. Âlem Allah’n dndaki her ey

demektir, çünkü âlem büyük bir insandr ve onun bir benzeri yoktur.

Baka bir ifadeyle âlem misilsizdir. Bu nedenle âlem, önceki bir örnek

olmakszn var edilen her eydir. Allah ehli Hakk âlemin ayn kabul

eder, bu durumda O’nun/onun benzeri bir ey yoktur, çünkü Allah’tan

baka bir ey yoktur. Âlem ise O’ndan baka bir ey deil, tecellilerinin
A

suretlerinden ibarettir. Alem baka bir varlk olsa bile, Allah’tan baka

bir ey yoktur. O halde Allah’n benzeri bir ey yoktur ve Allah’tan

baka ilah yoktur. Dolaysyla Allah’n benzeri olmad gibi âlemin

misli ve benzeri de yoktur. Bununla birlikte âlem vardr ve âlem bu

âlem, yani mümkünlerdir. Dolaysyla âlemin misli yoktur. Bu sayede

iki bakmdan (Allah ile âlem arasnda) münasebet gerçeklemitir:

Birincisi misilsizlik ve benzersizlik, öteki ise ilahi mertebeleri ve isimle-

ri kabul edebilmesidir. Âlemdeki her eyin birbirine benzemi olmas

benzersizlie zarar vermez. Çünkü âlemin birbirine benzeyen farkl ve

zt parçalar Allah’n farkl, benzer ve zt isimlerinin benzeridir. Benzer

isimlere misal olarak cl-Alîm, cl-Âlim, el-Âllam gibi isimleri verebiliriz.

Zt isimlerine benzer olarak cd-Dar ve c-Naf isimlerini verebiliriz.

‘‘Allah aziz ve hâkimdir ’” 7
Bunlar da farkl anlaml isimlerdir. Buna

ramen Allah
‘

O’nun benzeri (ke-mislihî) bir ey yoktur
’358

buyurur. Ayet

hem O’na aittir ve hem ayetteki ke (gibi veya zait harf) harfi nedeniyle

bize aittir. Ortaklk münasebete imkân verir. Ortada bir münasebetin

bulunmas kaçnlmaz olduuna göre hac ile tespih arasnda hangi

tarzda bir münasebet vardr ki, Allah tespihi ona benzetmitir? Bunu

düünmeliyiz. Biz tespih,
‘

Her ey O’nun hamdm tespih eder
*59

ayetinde

belirtilen en genel zikirdir dedik. Hz. Peygamber ise öyle buyurur:

‘Allah’n zikrini yerine getirmek üzere hacdaki menasik farz klnm-
tr.’ Buradaki farkllk, âlemdeki farkllktan kaynaklanr, çünkü Allah’a

yaplan bütün zikirler O’nun hamdn tespihtir. Baka bir ifadeyle Al-

lah’n kendini övdüü ekilde O’nu tespih ermek gerekir. Nitekim (bir

zikir türü olan) tehlîl, nefsin boyunduruundan kurtulma amac tar.

t
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Azat olmak köleyi kölelikten çkartr. Kulluktan ise ancak Hakkn

duymas görmesi ve bütün güçleri olduu bir kimse çkabilir. Böyle

biri bütünüyle Hak olmu, ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ ifadesine mü-

nasip hale gelmitir. Bazen kölelikten azatlk, kulluk yaparak ilahlktan

olabilir. Çünkü bir ahs rububiyet ile snrlanr, sonra kendi dinde

olmayan ve Allah’n gücündeki bir i kendisinden talep edilir. Bu du-

rumda kii hayrete düerken Allah onun hakknda böyle bir inanç ta-

yan kimsede onun muhtaçln ve güçsüzlüünü izhar ederek böyle

bir nispetten (kendisine rabliin nispet edilmesinden) onu azat eder.

Artk kulluundaki hürriyete döner ve rububiyette bir kademi kalmaz

ve rahata erer. Bu da deerli bir azaük tarzdr. Çünkü böyle bir insan,

tehlil ile iiahl edinilmi ilahlarn iddiasnn yol açt boyunduruktan

ayrtrp Allah’a tahsis ettii gibi nefsini bakasna ilimekten kurtar-

mtr. lahlarla ilgili durum müriklerin söyledii ‘lahlar bir ilah m
yapacak ?’36U ifadesinde belirtilir. Gerçekte de lah tektir. ‘Bu garip bir

itir/
301 Hz. Peygamber hamdi Allah yolunda tahammülün -ki nimede-

rin kapsdr- benzeri yapt gibi indirilen vahiy ve misal eklindeki

kefiyle tehlili de kölelikten azat olmayla iîikilendirmitir. Allah’a

hamd, O’ndan gelen nimedere ükretmek demek olduu gibi sonuçlar

meydana getiren sebeplerden ortaya çkan nimedere karlk da ük-

retmek gerekir. Allah
‘Bana ve anne babana ükretmen için ../

362
der.

Baka bir ayette ‘De ki Rabbim! Beni küçükken yetitirdikleri gibi o ikisine

merhamet et
,m

buyurur. Allah’a ait hamd düsturu hakknda -Allah izin

verirse- yeterli ölçüde açklama gelecektir.

Tekbir getiren ile -bir belirleme yapmakszn- sahibi adna yücelt-

tii i arasnda bir iliki vardr. Tekbir yapan belirli bir eyi tekbirine

bititirmez ve tespihte, hamdde ve tehlilde yapt gibi bir yerde snr-

lar, bir yerde zikri snrllk ve mutlakl kuatsn diye snrlamaz.

Sahih bir hadiste belirtildiine göre Hz. Peygamber geceleyin yüz

kere, gündüz yüz kere Allah’ tespih ederdi. Bu tespih
‘
Rabbinin hamd-

n tespih et, gün domadan ve batmazdan önce../
364

ayetinde belirtilir.

Baka bir ayette ‘Akamladklar ve sabahladklarnda Allah’ tespih eder-

ler
9363

buyrulur. B tespih yüz kere yaplr, çünkü cennette veya cehen-

nemde yerleeceimiz yerlerin says yüzdür. Kim tespihi yüze tamam-
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larsa, hiç kukusuz, her dereceden bir pay ve o derecelerden o zikre

uygun nasip elde eder. Cehennem derekeleri de cennet derecelerinin

mukabilinde yüz tanedir. Bu zikri yapan insan, cehennemden derece

derece uzaklarken cennetin her derecesinden nimet elde eder, bunu

bilmelisin

!

Tekrar hadise dönelim: Hadis, Zahir b. Rüstem el-sfahannn

Kerûhû’den, onun üç raviden bize aktard hadistir. Onlar, Mahmud

cl-Ezdi, et-Tiryaki ve Avreci’dir. Her üçü de Cerracî’den, o da

Mahbubî’dcn, o da Ebu Abbas et-Tirmizi’den aktarmtr. Tirmizi

öyle der: ‘Bize Muhammed b. Rezin el-Vasti demitir ki: Bize Ebu

Süfyan el-Hamevi Dahhak b. Hamza’dan, o da Amr b. uayb’dan, o

da babasndan, o da dedesinden aktarmtr. Hz. Peygamber öyle

buyurur: Kim güne domadan ve batmazdan önce yüz kez Allah’

tespih ederse, makbul bir hac yapm gibi olur. Kim Allah’a sabah ve

akam hamd ederse Allah yolunda yüz at yüklemi olur veya yüz savaa

katlm olur. Kim Allah’a gece ve gündüz yüz kez tehlil getirirse (la-

ilahe illellah), smailouUarndan yüz köleyi azat etmi gibi olur. Kim

Allah’a yüz kere tekbir getirirse, o gün ayn zikri yapmadkça veya

onun söylediklerine ilave yapmadkça liç kimse onun elde ettii sevab

elde edemez.’ Ebu Isa hadis için ‘hasen-garip hadistir’ demitir.

Allah’n hamdn tespih etmek, O’na yaknlktr. Hz. Peygam-

berden gelen sahih bir rivayette ‘Subhanallah ve elhamdülillah ifadeleri

gök ile yer arasndaki yerleri doldurur’ denilir. Hadiste Hz. Peygamber

‘Subhanallah ve bi-hamdihî’ ifadesini kastetmitir, çünkü Allah’a yap-

lan hamd teraziyi doldurur. Hamd teraziye en son yerletirilecek eydir

ve onun konulmasyla terazi dolar. Ayette denildii gibi ‘Onlarn ile-

rinin sonu âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun demektir.’ Allah’a

hamd, ilerde sonun sahibidir, çünkü sevk eden odur. ‘Allah’tan baka

ilah yoktur’ ise ilerde önceliin sahibiyken Subhanallah kolayln,

Allahu ekber bereketin sahibidir. Kalbe ait olan ise La havle vela kuv-

vete illa billa (Allah’tan baka güç ve kuvvet sahibi yoktur) zikridir.

(Bu ifade) kulun varln ve Rabbi ispat etmitir. Her tespihe, hamde

ve tekbire elik eden Allah ismi, tespihe, tehlile, hamde veya tekbire
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gücünü veren isimdir. Çünkü o isim mutlak olarak kullanld gibi

bazen tamlamayla da snrlanabilir ve Allah’n dndaki bir ahs yü-

celtmekle de gücünü izhar edebilir. Bu durumda ilah olmayan biri

övülür, yüceltilir, tazim edilir, sayg gösterilir vs. Buna misal olarak

kavminin Firavun hakkndaki davranlarm verebiliriz. Benzeri zikirle-

re kar böyle bir zikrin üstünlüü Allah ismi nedeniyle olabilir. Çünkü

Allah olmayan bir ey sana görünüp ‘Ben Allah'm’ derse, ona ‘Sen

Allah deil, O’nun sayesinde olan birisin’ dediinde o ey -Allah deil-

se- hemen yok olur. Bu müahedeye ulaan sadece Kurtubal bir adam

görmütüm. Mekke hareminde müezzindi ve ad Musa b. Muhammed

el-Kbab idi. Mekke’nin efendilerinden ve Fasl Ebu’l-Hasan b.

Harazim’in talebelerindendi. Binaenaleyh sabit olmak ancak Allah ismi

vastasyla gerçekleebilir. Öyle ki bu (ben Allah’m diyerek) görünen

kii Hakkn kelamyla o sözü söylese ve keif sahibi de ‘Sen Allah ile

varsn’ dese, o ey (öncesinde bu zikri söyledii için) yok olmaz ve

sabit kalabilir.

Bu zikrin neticelerinin bir ksm bunlardr, Allah’a hamd olsun!

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ ALTMI YEDNC BÖLÜM

Menzili 'el-hamdülillah (Allah'a hamd olsun)' Demek
Olan Kutbun Halinin Bilinmesi

Kaytta ve mutlaklkta el-hamdülillah

Köklere dayal dallara benzer
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Kökler meyve versin diye yardm eder dallara

Temiz nefesler tayanlarn duyular böyle görür

Biz hakikatlerimizin izhar ettii ferleriz (dal)

Zat, zatn;
ahlak, ahlakn feri

Allah Teâlâ öyle emreder: ‘De ki Allah’a hamd olsun.’*™ Bilmelisin

ki hamd ve övgüler, senann neticeleridir ve bu nedenle son olarak

meydana gelirler. Ayette ‘Onlarn davalarnn sonu âlemlerin rabbi

Allah’a hamd olsun demektir’ buyrulur. Hz. Peygamber el-hamdülillah

(Allah’a hamd olsun) hakknda ‘Bu ifade teraziyi doldurur’ buyurur.

Yani teraziye son konulacak bu ifadedir, çünkü hamd ilerin sonucun-

da meydana gelir. Sevinçli ilerde ‘Nimet veren ve ihsan eden Allah’a

hamd olsun’ denilirken sknu annda ‘Her durumda Allah’a hamd

olsun’ denilir.

Hamd Allah’a övgü demektir ve iki ksma ayrlr; Birincisi kendi-

sine ait hususla Allah’ övmektir. Bu yönüyle hamd, tespih, tekbir,

tehlille O’nu övmektir. kincisi O’ndan meydana gelen nimet nedeniyle

kendisini övmektir. Bu yönüyle hamd Allah’n cömertçe ihsan ettii

nimederine ve iyiliklerine ükretmektir. Nimetlerin sonlar hamde

aittir, çünkü hamdin kayna ancak Allah olabilir. Allah kulu övdüü

gibi ayn zamanda kul tarafndan öviilendir. Bu durum Hz. Peygam-

berin ‘Sen kendini övdüün gibisin’ hadisinde belirtilir. Bu hamd

kulun kendisiyle Allah’ övdüü hamddir ve kendini öven olmas itiba-

ryla hamd yine O’na döner. Öyleyse hamdn sonu ve akbeti, her iki

durumda da O’na döner.

Hamdin baka bir taksimi daha vardr: Hamd Allah’tan mutlak

(snrsz) ve lafzla mukayyet olarak meydana gelir. Halle snrlanrsa,

onda mutiaklm olmas mümkün deildir, çünkü bu durumda hamde

yönelten ve onu snrlayan bir sebebin bulunmas gerekir. ‘De ki hamd

Allah’a aittir’ ayetindeki emir gibi lafzla snrlanmazsa, hamd snr-

lanmam olur. Snrlanm hamde gelirsek, onun fiil sfatyla snrlan-

m olmas gerekir. Misal olarak
‘

Gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamd
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olsun
’367

veya ‘Kuluna kitap indiren Allah’a hamd olsun’
368

veya
‘
Göklerin

yaratcs Allah’a hamd olsun
1369

ayetlerini verebiliriz. Bazen tenzih nite-

liiyle snrlanm da olabilir. Misal olarak
cÇocuk edinmemi Allah’a

hamd olsun’
370

ayetini verebiliriz.

Bilmelisin ki hamd övgü yapana bir fazlalk kazandrd için, bu-

radan hamdn her bakmdan ükür olduunu örendik. Zikirler ara-

snda art salayan her ey ükürdür ve böyle zikirler -Allah’a bir

övgü olduklar için- her bakmdan hamddir. Allah’n sahip olduu bir

özellie göre O’nu öven adna meydana getirdii arta gelirsek, bu

art. Hakkn kendisi hakkndaki bilgiden hamd sahibine fazladan ver-

mesidir. Bu durum ‘De ki Rabbim bilgimi arttr
’371

ayetinde belirtilir.

Allah kendinden meydana gelen nimet nedeniyle övülürse, o da Allah’a

övgü nedeniyle nimete süreklüik salamak üzere bir art meydana

getirir. Her durumda hamd art salar. Bununla birlikte iki hamd

arasnda fark vardr. Fakat yaratklardan meydana gelmesi bakmndan

hamd Allah’n kendisine vermi olduu bir ikramdr. Bir ihsan verenin

daha fazlasn verecei her ihsanda Allah’ ancak kendisiyle onu övme-

mizi bize örettii ekilde överiz. Allah’a hamd O’nun tarafndan öre-

tilmeye baldr. Bu konuda Allah ehli olanlar deil, fakat ekilci âlim-

lerden bir grup bizden farkl düünür. Çünkü Allah’a yaklamak ama-

cyla hamd telaffuz etmek ancak eriat yönünden mümkün olabilir. Bu

muhalif kii insaf nuruyla aydnlanm olsayd, hiç kukusuz, dorulu-

un güzel olduunu ve onun, onu söylemenin özü gerei doru oldu-

unu anlard. Bununla birlikte baz yerlerde knanrken, onu söyleyen

kii günah kazanr. Bu nedenle doruluk her yerde Allah’a yaklamay

salamak üzere söylenemez. Bu kii doruluun iyilik olduunu bilebi-

lir. u var ki Allah öyle der: ‘Beni zikrediniz.’ Zikir ya örfte iyi bulu-

nan özelliklerle yaplr -ki bunlar güzel ahlaktr- veya onu snrlar ve

belirli bir zikir belirler. Fail olmas bakmndan Allah’a sena ve övgü

örfe bal bir sena ve övgüdür. nsan, söz konusu sena âlemde azamet

ve sayg bildiren bir övgü olup hakknda bir yasaklama olmad sürece

onunla Hakk över. Bazen fail olmas bakmndan olmakszn, âlemde

saygn bir ifade olmayan övgüyle Hak övülür. Böyle bir övgüyle Hak

övüldüünde yadrganr. Misal olarak ‘Her eyi yaratan Allah’a hamd
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olsun’ ifadesini verebiliriz. Deerli ve deersiz her ey bu ifadenin

kapsam altndadr. Örfte yüceltilene misal olarak ‘Gökleri yaratan Al-

lah’a hamd olsun
5372

ifadesini verebiliriz. Böyle bir övgüde Örfte deersiz

veya tabiat gerei kendisinden tiksinilen bir eyin belirtilmesi uygun

deildir, Bununla birlikte her ey bu hamdin kapsammdadr. Fakat

onu belirtmek edebin gereiyle badamaz. Aksine özünde doru olsa

bile, deersiz olan eyleri belirtmek edepsizlie veya akide bozukluu-

na nispet edilir. Bu türe bir misal vermeyeceim, çünkü zaman içeri-

sinde kitabmda böyle bir övgü tarznn okunmasndan haya ederim.

Bu nedenle genel övgü türüne veya âlemde deerli olan eylerle Allah’

övmeye misal versem bile o türe bir misal vermeyeceim. Bununla

birlikte âlemdeki her ey O’ndandr ve O’nun nimetidir. Örfte böyle

deersizlikler bulunmasayd, onu söylemezdim bile! Çünkü ben bana

göre deersiz olan hiçbir ey görmedim. Çünkü ben her eye varlkta

kendisini izhar edip ona iyilik verirken ortaya çkan Hakkn inayet

gözüyle bakarm. Bu nedenle bize göre varlkta deersiz ve hakir bir

ey yoktur. Sufler de böyle müahede etmitir. Öyleyse her ey O’nun

zahiri ve batm nimetidir. Zahiri nimetler görülenler iken batini nimet-

ler bilinip görünmeyenlerdir. Zahiri nimedere tazim örfçe kabul edilen

tazim iken zahirde deerli görülmeyen iler hakkndaki batndaki tazim

Allah ehlinin ve doru düünenlerin tazimidir. Çünkü zahiri ve batn

diye ayrdmz böyle bir ey, mutar olan (kevnî ayeder) ve olmayan

ayeüere benzer. Mutat ayeder ancak akl sahipleri için ayettir ve onlar

ile mutat olmayan ayeder arasnda fark yoktur. Misal olarak feleklerin

harekederi, gece ve gündüzün ardk olarak gelmesi, senenin mevsim-

lerinde ortaya çkan rzklar, (insana hizmet etmek üzere ortaya çkan)

ileri ve durumlar verebiliriz. Sadece selim akl sahipleri onlarm ayet-

ler olduklarnn farkna varabilir. Mutat olmayan ayetler ise herkes için

ayettir. Böylece nefisler Allah’ mutat ayederle deil de mutat olmayan

ayederle övmek üzere harekete geçer.

Binaenaleyh mudak hamdi düstur edinmek, zakirin zikrini her-

hangi bir nitelikle snrlamad mudak hamd yerine getirmek demek-

tir. Bununla birlikte onun üzerinde haller farkliasa bile o haller onun

zikri yapmasnn amilleri deildir. Onun zikrini (herhangi bir eyle)
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snrlamadan yapmasn salayan bir ilk amil vardr. Öyleyse bu mut-

laldkta snrlanma demektir. Bu düstur, hamdde bir haz nedeniyle

sahibinin belirli bir halle snrlanmas durumu dnda, herhangi bir

nitelikle veya herhangi bir isim veya sfatla snrlanan bütün hamdlerin

neticelerini kazandrr. Düsturun sahibi belirli bir haz elde edince,

zikirde kulland lafz mutlak-snrsz olsa bile, söz konusu haz onu

snrlar. Artk bu hamd onun için sadece hazzn kendisine verdii hale

göre bir netice meydana getirir, çünkü bu durumda o bir nitelik sahi-

bidir. Baka bir ifadeyle o kii niteliine göre netice elde eder ve birinci

hüküm onun adna ortadan kalkar. Ebu Yczid’i sorulmu: ‘Nasl sa-

bahladn?’ öyle cevap vermi: ‘Benim ne sabahm ne akamm var!

Sabah ve akam nitelikle snrlanan kimse için olabilir. Benim bir sfa-

tm kalmad.’

Bu zikir sahibi Haktan kendisine gelen ve onu snrlayan herhangi

bir ile durmaz. O herhangi bir beraberlie bal olmakszn kendisine

gelen varidle ve o varide göre bulunur. Onun kendisine gelen varid ile

beraberlii, bulunduklar her yerde Hakkn kullarla beraberlii gibidir.

Çünkü Hak bilir ki kullar üzerlerinde hüküm sahibi olan ve tasarruf

eden isimleriyle beraberdirler. Baka bir ifadeyle Hak kullaryla deil

gerçekte isimleriyle beraberdir. Fakat ayette bildirilen husus, bulun-

duklar her yerde hakkn kullaryla beraber olduudur. Ayn ekilde,

varidlcr kul için onun istidadna göre -ki bunu ona zikri vermitir-

belirlenir ve ortaya çkar. Zikri ise varidler karsnda bulunurken onun

fiilinin bir parçasdr. Bu durum daha önce de belirttiimiz üzere Hak

ile beraber olmadaki durumun ayndr.

c
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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DÖRT YÜZ ALTMI SEKZNC BÖLÜM

Menzili 'Her Durumda Allah'a Hamd Olsun (el-

hamdülillah ala külli hal)
7

Olan Kutbun Menzilinin

Bilinmesi

Her durumda hamd olsun Allah’a

Varln bütün halini içerendir hamd

Onu söyleyen söylememi olmaz

Nimete kar Hamdi söylerse

Onu söylemeye kalksa bile

Onu snrlayarak söylemi olur

Çünkü sam bir mertebeden nida eder

Bundan önce bir müahede makamndan

Ki O’ndan baka yok demiti

ah daman seni aldatmasn

Sen Rabsin, ben senin kulun

Rab kulun varlyla sabit

Onun varl hakknda sakn deme

Arz günü der ki, daha var m?

Allah kendinden bir ruh ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki

Hz. Peygamber sevinçli bir durumda öyle derdi: 'Nimet veren ihsan

eden Allah’a hamd olsun.’ Sknt halinde ise öyle derdi: ‘Her durum-

da hamd Allah’adr.’ Hadis, sahih hadis kitaplarnda yer almtr. Se-

vinçteki, ükrü el-Munim ve el-Mufaddl ismiyle snrlarken skntdaki

hamdi belirli bir isimle snrlamayarak, Hz. Peygamber’in Hakkn

örettii edebi zikrettiini anladk. Allah’n isimlerinden birisi en-Naf
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iken baka bir ismi ed-Darr’dr (zarar veren). Hâlbuki Hz. Peygamber

burada ed-Darr ismine deinmedii gibi bu durum onun kendi arzu-

sundan kaynaklanmam, kendisine gönderilen ilahi vahiy nedeniyle

böyle yapmt. Çünkü Hz. Peygamber ‘Beni Rabbim terbiye etti, ne

güzel terbiye etti’ derken doru sözlüdür hiç kukusuz. Buradan böyle

bir zikrin bu ekilde tavsif edilmi adabn bir parças olduunu anladk.

Allah Tcâlâ bize Hz. brahim’in dinine uymay vahyetmitir. Hz. bra-

him’in Rabbi karsnda sergiledii edebin bir yönü ‘Ben hasta olunca,

bana ifa verir’
37*

demekti. Burada ifay Allah’a nispet ederken hastal

nispet etmemitir. Çünkü hastalk, içinde mümin hakknda bir iyilik

barndrsa bile, insanlarn âdetinde bir kötülüktür. Allah Teâlâ pey-

gamberine Hz. brahim’in dürumunu bildirmitir. Bu durum, bu ede-

be göre davransn diye, Allah’n edep öretmesi demektir. Bu edebin

neticesinde Hz. Peygamber ‘Kötülük sana ulaamaz’ demitir. Hz.

Peygamber bir yaratlm olduu için maddi ve manevi hazlar hisset-

tii gibi maddi ve manevi aclar da hisseder, bu ikisinin arasndaki

fark bilir. Bilir ki mutluluk haz almaya elik ederken hüzün tabii ola-

rak acya elik eder. Bu nedenle sknt annda her durumda Allah’a

hamd etmeye yönelmitir. Âlemde haller, Hakkn kendinde bulunduu

e’ne ilave durumlar deillerdir. Aksine Hakkn kendinde bulunduu

e’n, varlkta ortaya çkan bütün hallerdir. Bu hallerin gayeye uygun vc

tabiata yatkn olmasyla gayeye aykr ve tabiatla uyumsuz haller olmas

durumu deitirmez. Bununla birlikte (uyumsuzluk durumunda) i
kabul edenden kaynaklanr (mesela hastalk hali). Çünkü Zeyd’in zarar

gördüü bir iin Ömer’e haz verdiini görmekteyiz. Buradan illetin

kabilde olduunu anladmz gibi Haktan gelen iin kendisinde bö-

lünme olmayan tek bir ey olduunu anladk. Binaenaleyh Haktan

gelen o tek i bizde bölünür ve çoalr.

Bu zikir bütün halleri kuatr. Bu zikirle Allah’ zikreden insan o

zikrin ilk konulu sebebini kesin bir ekilde örenirse -ki bu bir iddia-

dr-, Allah’n onunla ve bu tarzda kendisini zikredeni snamas kaçnl-

mazdr. Çünkü iddialar Kadim’de ve yaratlmta snanma kapsn
açar. Bununla Allah’ zikreden insann aklna ilk konulu anlam gel-

mez ve -varlk ve teri sebebini bilmeksizin- eriatta emredilmi bir
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zikir olmas bakmndan Allah’ zikreden kimseyi ise Allah (dilerse)

snar (dilerse) snamaz. Zakir zikrini Allah hakknda hayrla ilgili bir

zikir olmak itibaryla snrlar ve onun konulu anlamn dikkate almaz

veya her durumda Rabbine hamd ettii gibi bir iddiay dile getirme-

den sadece Allah’n her durumda övülen olduunu bildirmesi nedeniy-

le zikretmi olduunu söyleyebilir. Daha önce de söylediimiz gibi her

halin yaratklar için kendisinden haz almaya veya ac duymaya dönük

bir yönü vardr. Dolaysyla her hal nedeniyle sevinçte ve üzüntü ann-

da Allah’a hamd edilir. Baknz, Hz. Peygamber sevinç halinde öyle

derdi: ‘Nimet veren ve ihsan eden Allah’a hamd olsun.’ Allah’n nimet

ve ihsannn bir yönü de skntdaki insann Allah’a hamd etmesine

imkân vermesidir. Bu hamd nedeniyle ona afiyet verir ve kendisiyle o

sknt arasna girer. Çünkü hamd etmesi bu ihsana karlk bir ükür-

dür. Bu da insana O’nu hamd etme iinde kullanmay ilham etmesidir.

Buna mukabil Allah onu ikâyet etmek ve öfkelenmekte kullanmam-

tr. Allah kendisine hamd etmeyi ilham etmekle onun batnna afiyet

vermitir. Sonra da skntsn gidermekle de onun afiyetini artrmtr.

Bu durum ‘Her durumda Allah’a hamd olsun’ ifadesine

dercedilmi olan ince bir anlamdr ve bu hamd sevinç annda Allah’a

hamd ermekle müsavi olmakla birlikte fazlas vardr. Sevinçteki hamd

‘Nimet veren ve ihsan eden Allah’a hamd olsun’ ifadesidir. Bu da Hz.

Peygamber’e verilmi olan cevamiü’l-keiim’in bir tezahürüdür. Allah’

bu hamd ile zikredenlerin halleri birbirinden farkldr. Onunla Allah’a

hamd eden herkese zikri niyetine, bilgisine, zikir sebebine göre bir

sonuç kazandrr. Allah bu zikri zakirlerin kalplerine peyderpey indir-

dii gibi biz de bu konuyu ayrntl olarak açklam olduk. Sonuç

itibaryla bu hamd sevinç ve sknt anndaki hamddir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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DÖRT YÜZ ALTMI DOKUZUNCU
BÖLÜM

Menzili imi Allah'a havale ediyorum' Olan Kutbun
Hali

Varlk konuan ve konuulan

Tasdik eden, tasdik edilendir, düününüz

1

Bir ey kendini yalanlar ve yalanc olur

Ve yalanlanr? Çoalma yok ayn kii

Bizim durumumuz hakknda dediimiz ey neye döner

Basiret gözüyle düününüz!

Ta ki gözlerinizle görün ve havale ediniz

:

Varlk iini Allah'a! Hayrete dümeyin

Allah Teâlâ peygamberine davetini reddeden kavmine öyle deme-

sini emretmitir; ‘Size söylediklerimi hatrlayacaksnz. Ben iimi Allah’a

havale ediyorum (üfevvizu).’
374 Bu kelime ‘fada

5

(veya ‘faza’, dat ile)

kelimesinden türetilmitir ve tamak demektir. Bir ey dolmadan ta-

maz. Bu itibarla feyiz (tama) bir yerin tayaca miktara ilaveye iaret

eder. Söz konusu mahal tayabilecei bir eyi tayabilir vc bu onun

miktardr. Tayabileceinden fazla gelen, tama gücünün bulunma-

d ksmdr ve o ksm tamay Allah üstlenir. Her ite yaratlmn

bir nasibi olduu gibi Allah’n da bir nasibi vardr. Allah’n nasibini

ileri O’na havale etmek izhar eder. Bu itibarla bir i tek bir ey olarak

yaratlma iner ve yaratlm vüsati ölçüünce onu kabul eder. Fazla

gelen ksmda yaratlmlar ikiye ayrlr. Bir ksm fazlay Allah’a izafe

ederek Timi Allah’a havale ediyorum’
37*

der. Bunlar (benim iim diye-

rek) ii yine de kendilerine nispet ederler, çünkü i kendisine geldiin-

de onun fazla geleceini zannetmemi, bütününü kabul edebileceini
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zannetmi, ardndan vüsati yetmeyince onu Rabbine havale etmitir.

Bir ksm ise bu durumu bilmez ve kendisine gelenden elde ettiini

elde ettikten sonra fazla gelen ksm onun bilgisi olmakszn Allah’a

döner. Öyleyse her durumda fazlalk O’na döner. Fazlalk onu bilip

(kendi yetersizliini) bilerek iini Allah’a havale edende kalr ve bilgi

nedeniyle O’na havale ettii i hakknda Allah katnda bir tasarruf

sahibi olur. Bir ksm bunu bilmez. Bu nedenle Allah katnda bir men-

zil sahibi olmad gibi onlara teveccüh edecek bir hak da bulunmaz.

Allah Teâlâ öyle der: ‘De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Sadece

akl sahipleri öüt alr.
,m

Bilmelisin ki Allah’n emrini kabul eden kul, onu ilahi-özel bir

isimle kabul eder. Söz konusu özel isim kendi hakikatini amaz ve kul

emri o isim yönünden Allah vastasyla kabul eder. Dolaysyla kul

(ilahi isim yönünden kabul ettii) ii ve emri tamaktan aciz veya

yetersiz deildir, çünkü kul, her bir ilahi ismin eserinin zuhur ettii bir

yer ve mahaldir. Demek ki tama -kuldan deil- ilahi isimden kaynak-

lanr. Kul ‘imi Allah’a havale ediyorum’ diyerek belirli bir ismi zik-

retmeksizin kuatc isme (Allah) iini havale etmi, bu kuatc isim-

den de baka bir yaratlmta (eseri zuhur eden) ve o ie uygun bir ilahi

isim onu üstlenir. Bu itibarla Zcyd’in tayamayaca ve karsnda aciz

kald bir ii mesela Ömer tayabilir. Bunun nedeni Zeyd’in o ii

kendisinden kabul ettii ilahi ismin hakikatinin ancak onun tayabile-

cei eyi vermi olmasdr. Ömer’in ayn ii tayabilmesinin nedeni ise

Zeyd’e göre daha geni ve vüsat sahibi olmasdr. Daha doru bir ifa-

deyle Ömer bu durumda Zcyd’den daha vüsatli deil, ihata bakmn-

dan Zcyd’dc bulunan ilahi isimden daha geni baka bir ilahi ismin

hükmünü yerine getirmi olmasdr. Bu yönüyle ilahi isimler genel .ve

ihatal olmak bakmndan derece derecedir. El-Alim ismi de ihata eder,

el-Alîm ismi de ihata eder. Fakat el-Alîm ismi el-Alim ismine göre

daha kapsamldr. el-Habîr ismi baka isimlere göre daha kapsamldr.

Ayn ey el-Alim karsnda el-Mürid veya el-Mürid ismi karsnda el-

Kadir ve el-Alim ismi karsnda el-Kadir için geçcrlidir. cl-Kadir’in

kapsam her iki isme göre daha azdr. Kul her zaman ilahi bir ismin

hükmü altnda bulunur. Bu durumda o ismin hakikatinin verecei eyi
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kabul eder ve fazla geleni (kuatc isim) Allah’a havale eder. Allah’n

ayetini O’ridan anlayanlar için, ‘ileri Allah'a havale etmek’ bu anlama

gelir. Çünkü Hakkn bize kendisiyle hitap ettii dil ii böyle anlamay

gerektirir. Biz sözünü anlamak (kendisinden anlamak) için O’nun

karsnda dururuz. Çünkü yaratlmn Yaratan hakknda hüküm ver-

mesi mümkün deildir. Mümkünlerin yokluk hallerindeki durumu

müahede eden ise farkl bir bilgiye sahiptir. Böyle bir insan yokluk

hallerinde mümkünlerin onlar bilene kendileri hakknda bilgi verdikle-

rini görür. Burada (mümkünün Hakkn bilgisinde müessir olmas

anlamnda) bir hüküm kokusu duyulabilir. Fakat mümkün olmalar

bakmndan muhtaçlk özellii onlara galiptir (ve hüküm vermek ken-

dilerine nispet edilemez). (Mümkün olmann bir tezahürü olarak), akl

delilinden hareketle imkân reddedenlerin bile hallerin pek çounda

delilin onlara verdii imkânn gerçekte olumsuzlanmas bilgisinden

habersiz ve gafil kaldklarna ahit olursun. Bu gafletle birlikte baz

durumlarda imkân benimsemiler, ona bavurmu, dikkat çekmi ve

ondan söz etmilerdir. Binaenaleyh kulda otorite sahibi olup delilinin

iktiza ettii neticeyi göz ard etmesine yol açan bir halin bulunmas

gerekir. Bu hal, tabiat ve mizaçtan ibarettir. Baknz! Büyük ölüm veya

küçük ölümle kul berzaha göçtüünde, küçük ölümde (uyku) uyank-

ken hayal ettiklerini nasl görür! Onlar -uyankken inkâr edilemeyecek

ekilde gördüü duyulurlar gibi- berzah âleminde mevcut bir ekilde

karsna çkarlar. Demek ki insan aklnn herhangi bir ekilde varln
imkânsz sayd bir eyi, berzah âleminde mevcut olarak görür. Hiç

kukusuz o gerçek bir eydir ve duyu berzahta onu alglamtr. Duyu

için mekân deimi, bu nedenle hükümler de deimitir. Akln im-

kânsz sayd durum kendinde ve gerçekte de imkânsz olsayd, o ey
berzah mertebesinde varlkla nitelenmezdi; hâlbuki berzahta duyu

tarafndan idrak edilmi, hatta Allah ehli hakkal-yakîn bir ekilde onu

idrak etmitir. Öyle ki onlar, uyanklklarnda da ayn durumu -fakat

berzah âleminde- idrak ederler. Onlarn uyanklktaki halleri, uyuyann

haliyle veya ölüm esnasnda ölünün haliyle birdir.

Dikkatle düünürsen, aklî düüncenin eksikliini örenmeni sala-

yacak yola seni sevk ettik. Akli düünce varlklarn mertebelerini ihata



2Ö0 Fütûhât- Mekkiyye 15

edemeyecei gibi varln keyfiyetini de bilemez. Çünkü akln (imkân-

sz sayd bir ey) gerçekte de akln hakknda hüküm verdii gibi

olsayd, söz konusu eyin herhangi bir mertebede var olmas mümkün

olmazd; hâlbuki (söz gelii berzah âleminde) ortaya çkmtr. Akll

insan, her ite akln deliline balanmaz. Akln delili doru olsayd,

bütün suretler (hakkmdaki hükmü) doru olurdu. Akll insan berzah-

ta görüp nefsinde meydana gelen (örendii) eyin Allah olduunu

bilir. Binaenaleyh görülen ve bilinen Allah’tr ve tecellileri deise bile

görülenin O olmas deimez. Ayn ekilde dünyada O’nu bilenlerde

de durum böyledir. Dünyada, berzahta veya büyük kyamette herhangi

bir ey onlara belirsiz gelmez; ulvi veya süfli bütün suretlerde O’nu

müahede ederler. Onlar bugün nasl iseler, yarn da öyle olacaklardr.

Ebu Yezid el-Bestami tefviz (ileri Allah’a havale etme) makamnn

dna çkmt. Buradan onun el-Vasi’ isminin hükmü altnda olduu-

nu anladk. Bu nedenle hiçbir ey kendisine fazla gelmemiti, çünkü

‘Beni mümin kulumun kalbi sdrd’ hadis-i kutsisine tam olarak

mazhar olmutu. Ebu Yezid’in kalbi Hakk ve O’ndan gelen ileri s-
drabildi için (herhangi bir ite ‘tefviz’, yani ii Allah’a havale etmesi

gerekmemiti. Onun kalbi bir umman, dier kalpler nehirler gibiydi.

Bu makamdayken Ebu Yezid cl-Bestami öyle demi: ‘Ar’ yani Al-

lah’n dndaki her ey ‘ve onun içerdikleri yüz bir kere’ -ki burada

çokluu hatta sonsuzluu kastetmektedir- ‘arifin kalbinin bir köesinde

bulunsayd, arif onlar fark etmezdi bile.’ Yani Hakk sdran kalp, o

kadar genitir ki bunu fark edemezdi. Bu nedenle arifin kalbinin Al-

lah’n rahmetinden bile geni olduunu söyledik. Çünkü Allah’n rah-

meti Allah’a ulaamayaca gibi O’nu sdramazken kulun kalbi O’nu

sdrr.

Burada ima edeceimiz ama tam olarak açklamayacamz bir sr

ve incelik vardr; Allah Teâlâ kendini öfkelendiine kar gazaba gel-

mek ve iddetle cezalandrmak özelliiyle nitelendirmitir. Cezalan-

drma, rahatlatma ve gazab giderme özellii nedeniyle rahmet içerir.

Bu ima açklamak istenilen hususta yeterldr, çünkü Hz. Peygamber

(kyametteki ilahi gazap hakknda) öyle der: ‘Allah Teâlâ daha sonra

bir daha öyle öfkelenmeyecektir.’ O halde intikam bir rahmet ve ifa
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demektir. ntikam rahmet olmasayd, var olmazd, hâlbuki var olmu-

tur. Fakat intikamn kimin için rahmet olduunu da örenmen gere-

kir. Buradan Ebu Yezid el-Bestami’nin dier arifler karsndaki mer-

tebesi ortaya çkar, çünkü o ve benzerleri, ancak hallerinden ve zevkle-

rinden hareketle konuurlar. Allah’n bir ismi de daha önce ifade edil-

dii üzere el-Vasi’dir. O’nun genilii, gazabn kabul eder. Genilik

gazap karsnda yetersiz kalsayd, var olmada istinat edecei ilahi bir

hakikati olmayaca için gazap var olamazd; hâlbuki var olmutur.

Gazap Allah’a ancak O’nun anna yakr ekilde nispet edilebilir.

Baka bir hususa dikkat çekersek, kalp Hakk sdrmtr. Allah’n bir

özelilii de gazaptr: Demek ki kalp gazab da sdrm olmaldr.

Binaenaleyh (bakt her yerde) sadece Allah’ gören bir arifin öfke-

lenmesi, raz olmas ve eziyet vermekle (veya çekmekle) nitelenmesi

yadrganacak bir durum deildir. Böyle olmasayd, eziyet görmeyen

kii eziyet vermezdi. Gerçi ilahi mertebe hakknda eziyet görmek gibi

bir söz söylenemez. Bununla birlikte Allah kendini es-Sabur diye isim-

lendirmi, sabrn mahiyetini ve neye kar olduunu açklamtr. Bize

göre Allah hakknda sabr, hüim (gücü varken balamak) demek

deildir. Çünkü naslarda Allal hakknda el-Halim ismi zikredildii

gibi es-Sabur ismi de zikredilmitir. Naslardaki her ismin ötekinden

farkl manas vardr. (simlerdeki deiiklik gibi) Hakkn tecellisinin

suretleri deitii kadar arifler üzerinde de haller deiirler. Böyle

olmasayd âlemde hükümler farkllamazd. Onlar kendilerini yaratan

ve var eden Allah’tan ortaya çkmlardr. Demek ki bir (âlemde ortaya

çkan eylerin karl olan sabretmek gibi) bir sfatn O’nunla var

olmas gerekir ki, o sfatn Allah’tan meydana gelmesi mümkün olsun;

yaratan ile yaratlan arasnda böyle bir iliki zorunludur.

Tefvizi belirttiim ekilde bilmezsen, baz açmazlara düer,

tefvizin mahiyetini doru örenmen mümkün olmaz.

Burada açkladmz tefviz, yaranlmn tefvizidir. Bunun yan s-

ra bir de ilahi tefviz vardr. O, Allah’n kendi hakkndaki emrini kuluna

havale etmesidir. Allah kullarn yükümlü tutmu, onlara emir vermi

ve yasaklar koymutur. Bu durum Allah’n emrini kullarna tefvizi
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demektir, çünkü teklif Hak adna zorunlu bir eyden tamtr. Allah’n

yükümlü olmas söz konusu deildir. Bu emir Allah’tan tatnda,

ancak yaratlma havale edilebilir. Allah bu emri kendilerine gönder-

diinde, onu yerine getirmelerini kullarndan ister. Nitekim kul iini

Allah’a havale ettiinde, Hak da kulun iini yerine getirir. Bu emir

üzerine kullarn bir ksm O’nun ahlakyla ahlaklanr ve O’nun emrini

ve yasaklarn kabul eder. Böyle bir insan korunmu ve saknlm kim-

sedir. Bir ksm baz vakit ve hallerde emri kabul ederken baz vakit ve

hallerde onu reddeder. Bunun yan sra Allah kendi hakkndaki düün-

celerde ii kullarna havale etmitir. Bu nedenle O’nun hakkndaki

görüler farkllamtr, Ardndan Allah peygamberlerinin dilleriyle

kendinde gerçei kullarna açklamtr ki, peygamberin söyledikleriyle

ters düüp onun Allah hakknda söylediklerine aykr sözler ileri süren-

lere kar delil ortaya çksn! Allah hakkndaki görüler birbiriyle çeli-

ince, Allah her görü sahibine görüünün suretinde tecelli etmitir.

Bunun nedeni, Allah’n kendi hakkndaki düünceyi kullarna havale

edip onlara akl ve kendisiyle düündükleri fikir gücü vermi olmasdr.

Allah fikir gücünü bütünüyle kullanarak bir kanaate ulaanlara -ister

doru ister yanl olsun- sevaptan pay ayrmtr. Çünkii böyle bir

insan ancak Allah hakknda eriatn diliyle gelen sözleri (yorumlarken)

hata yapm, o sözleri tevile kalkarak düüncesinin sevk ettii bir yöne

yönelmitir. Ardndan eriat bu konuda kendisini destekleyen bir bilgi

getirmi, o da görüünü bizatihi terk etmemi, meru bir emir veya

akli bir delile dayanmtr. O kiinin Hata etmesi veya doruya ula-

mas nazari gücünü kullanm olmasyla ilgili baka bir durumdur,

çünkü onun içtihat ederek arad ey, doruya ve doru düünmeye

ulatracak bir delili bulmaktr ve bu delili ancak güçlü bir zanla bula-

bilir.

O’nun teklifi tefviz

Biz ve O bu konuda bir

O’nu tespihimiz O’nun tespihi

O ise yaratklarn diliyle tespih eder
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Herkesin bir nasibi var zikirden

Herkesin nasibi niyeti kadar

Allah’n
*
Sizi halife yapt eylerden infak ediniz

’377 ayetinde geçen

tefviz, bizim tefvizimiz demektir. Allah bizi kendisinde halife yapt

ilerde O’nu vekil edinmemizi istemitir.
‘

Biz de gözleri parldasn diye

onu annesine gönderdik.’
378 Âlem ilahi isimlerin -ki O’na ait isimlerdir-

hükmü altnda olduu için, O’nun tefvizini ancak kendisi karlayabilir,

biz deil! Çünkü biz o tefvize ancak O’nn isimleriyle karlk verebili-

riz. Allah kullarna enirini ‘tefviz’ ederken el-Batn iken (kulun

tefvizini) kabul etmesi itibaryla ez-Zahir’dir. Bu hususta i bizimle

O’nun arasnda gerçekleir. Nitekim emir de gök ile -ki yüceler demek-

tir- yer -ki zelil olan demektir- arasnda iner.

t böyledir, gizlemeyin

Çünkü varl onu izah eder

llakkn ahidi dile gelmi

O varlnda onun ayn

Bu, Hakkn tefvizini ancak O’nun ismi üstlenir derken kast etti-

imiz budur. Çünkü Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘/ bütünüyle O’na

döner .'
379 Öyleyse Allah var olanlarn ayndr, çünkü O varlk demektir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.

’

380

Bu konuda konumak sözü uzatr ve iç içe konulara deinmeyi ge-

rektirir. Bir ksm bir ksmnda bulunurken bir ksm açk bir ksm
gizlidir. ‘Allah kendinden baka ilah olmayandr, en güzel isimler O’na

aittir,’
381

Allah zalimlerin söylediklerinden münezzeh ve mütealdir!
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DÖRT YÜZYETMNC BÖLÜM

Menzili 'Cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye

yarattm' Ayeti Olan Kutbun Halinin Bilinmesi

Seni seven seni yaratt gibi

Sen de yaratl sebebini yerine getir

Sen vermezsen, yaratln verir

Orada ükredilen kimse olmaz

Dostum! Önce Hakkn hakk yerine getirilir

Vahiy böyle demitir zira

O’nun arzusunu yerine getirirsen

O da seni arzuna ulatrr

Allah Tcâlâ öyle buyurur: ‘Rabbin kendinden bakasna ibadet et-

memenize hükmetti .’
382

Allah’n hükmü geri çevrilemez. Buradan bu

zikrin neticesinin bu ayetin hükmünü tereddütsüz bir ekilde müahe-

de etmek olduunu anladk. Çünkü Hak varlk demekken eya varln

suretleridir. Böylelikle (eya ile Hak) maddenin suretle irtibatl olmas

gibi irtibatl olmutur. Kuran’n kendisiyle indii Arapçada ibadet,

zillet demektir. ki varla bal bir eyin ötekiyle irtibat olmakszn

onlardan birisinden meydana gelmesi mümkün deildir. Buradan unu

anladk: Birbiriyle irtibatl iki ey, üçüncü bir eyi izhara dönük sevgi-

leri nedeniyle irtibatldr ve o da ikinci bir emrin talibidir. Bu durumda

her birisinden talep mümkün olabilir. Mevcut olan bir ey talep edil-

meyecei gibi talep de ancak bir tür zelil olmayla gerçekleir. Ayette

‘Bana dua edin ki size karlk vereyim
,m

denilir. Allah kullarnn dua

etmesini talep etmi, kullar ise O’ndan taleplerine karlk vermesini

istemitir. Demek ki her ikisi de talep eden ve edilendir! Delil (zaman

içinde var olan) hadislerin Allah’ta bulunamayacan gösterir. Öyleyse
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hiçbir talep kendi bana bamsz deildir, çünkü hadisten meydana

gelen talep de onun gibi hâdistir. Hâlbuki böyle bir talebin Allah’ta

bulunmas imkânszdr. O halde zaman içinde meydana gelen talebin

kendisinde bulunmasn talep eden biri olmaldr. Talep ‘Onu irade

ettiimizde...
,m

ayetinde belirtilir, çünkü talep bir iradedir; seni kendisi

için veya senin için talep etmesi durumu deitirmez. Her durumda,

var olan bir eyin talebi söz konusu deildir ve bir ey talep edilirse,

talep edildii yönden bulunmamas gerekir. Bu itibarla varlk, iki asl-

dan meydana gelir; Birincisi iktidar -ki Hakkn cihetine bakan ksm-

dr-, kincisi ise mümkünün tarafna bakan kabuldür. ki asldan birisi-

nin yalnz bana varlk (kazanmada) veya yaratmada müstakil olmas

mümkün deildir. Varl kabul eden (mümkün), onu kendinden -ki

kabul demektir- ve ona kudreti ileyen Haktan kabul etmitir. Bununla

birlikte mümkün kendisinin kendisini var ettii söyleyemez, aksine

Allah’n onu var ettiini söyler. Gerçek söylediimiz gibidir. Mümkün
insafl olup yaratclk vasfn izafe ederken rabbini kendine tercih et-

mi, Allah da bir karlk olarak onu ilahi surette izhar etmitir. Bu

nedenle âlemden daha mükemmeli yoktur, çünkü Hak’tan mükemmel

bir ey yoktur. Varlk ise ancak hadisin zuhuruyla kemale ermitir.

Varlkta iki taraf birbirine baldr ve bamszlk yoktur dedik.

Allah bu hususa ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm,

yars bana yars kuluma aittir’ ifadesiyle dikkat çekmitir. Kulun halife

klnmas ve halife olarak görevlendirildii ite Hakk vekil edinmesin-

de de ayn taksim vardr. Böylece varlk müstakil olmu, hadis varlkla

kemale ermitir. Allah Teâlâ kendisinin yannda bakasnn zikredilme-

sine kar kskanç (gayûr) olduu için, yaratlmlann suretlerinde

tecelli etmi, onlar da Hakk O’nun bildirmesiyle âlemin suretlerinde

Hakk tanmlardr. Bu itibârla Allah yaratlmlarn sureüerinde tecel-

li ederek âlemlerden müstani olduunu göstermitir. Allah mümküne

öyle der; Sizin zuhur etmeniz ve etmemeniz birdir. Bu söz üzerine

mümkün büfiil zelü olur ve Allah’n kendisi için yaratm olduu sebep

kendiliinden ortaya çkar. Böylece mümkünün kabulü ile Hakkn

kudretinden meydana gelen dtaki surederi görmekle yaratl kabul

istidadndan kaynaklanan izzeti silinir. Hak söz konusu surederle zu-
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hur etmitir ve mümkünlerin kabul etmesine muhtaç deildir. Gerçek-

leen gerçeklemitir ve ‘Allah âlemlere müstani deildir’
385

ayetinin

hükmü ortaya çkmtr.

Bu konuyu yazarken Allah’n diledii ilimleri kendisinde gördü-

üm ilahi bir tecelli gerçekleti. (Benim ördüüme benzer ekilde) Hz.

Peygamber de hendekte karlarna çkan bir taa balyozla vurmu, bir

imek çkm, bu imek ile birlikte Allah’n ümmetine müyesser kla-

ca fetihleri, Basra saraylarm da daneler gibi görmütü. Hz. Peygam-

berin üç kez vurduu tatan imekler çkm, bu imeklerden her biri

kendisine belirli bir yönü göstermiti. Bu bölümü yazarken -Allah’a

hamd olsun- nebevi bir miras olarak, bu tecelliyle birlikte ve tecellide

unu gördüm: Hak mümkünlerin surederiyle zuhur edip müstanilik

özelliiyle nitelenmi olsa bile, bu durum hadisin O’nun sebebiyle var

oluunda Hakk bamsz klmaz. Var olabilmek için hâdisin de Hak-

kn tecellisini kabul etmesi gerekir! Bu tecellinin (barika: imek) bana

verdii bu bilgilerden daha önce söz etmitik. Allah Teâlâ insanlar

kendine ibadet etmek amacyla yarattnda, onlara kendi sfatm giy-

dirmi -ki sfat onlardan talepte bulunmasn salayan eydir- ve onlar

da bu sfata göre Allah’a ibadet etmilerdir. Çünkü insanlarn Allah’a

bamz bir ekilde kendi nefislerine göre ibadet etmeleri mümkün

deildir. Bu nedenle Allah onlara öyle demelerini farz klmtr: ‘
An-

cak sana ibadet eder ve ancak senden yardm dileriz -’
386 Bunun nedeni

ibadette bamsz ve müstakil olmamaktr. Bu nitelik onlarda Allah’a

ibadet etmek üzere yardm dileme duygusunu meydana getirmitir.

Nitekim yaratlrken (ol emrini) kabul etmeleri de ilahi iktidara yar-

dmd. Bu irtibat olmasayd ibadet veya yaratma gerçekleemezdi. O
halde yaratma bir ibadettir ve o Allah’a aittir. Bunun yan sra ibadet

yaratma demektir ve yaratlmtan talep edilen eydir. Onlar kullar iken

Allah mabuttur (ibadet edilen). Allah ayn zamanda Yaratan, onlar

yaratlanlardr. Ayette geçen sebeplilik Lam’ (li-ya’budûn, ibadet et-

meleri için) her iki taraf için zorunluluk bildirir. Onun eriattaki ismi

hikmet ve sebeptir. Çünkü Allah Hakim, yani hikmet sahibidir. Bu

nedenle her eyde O’na ait açk bir hikmet vardr. Bu hikmeti keif ve

vecd ehli her eyde bilirken kuralc alimler özellikle eriat yönünden
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örenilmi yükümlülüklerde onu bilirler. Bu yönüyle yükümlülüklerin

hikmeti ancak eriat tarafndan öretilir. Misal olarak
*
Sizin için ksasta

hayat vardr’*
87

ayetini verebiliriz. Teklifte Hak cihetinden bulunan

illeti söylemeye gelirsek, bu illet beürsizdir. Fakat Allah indirdii va-

hiyde zikrettii gerekçelerden (talîl) istinbat ederek (illeti tespit) yolu-

nu onlara gösterir. Bu yönüyle illetin bir ksm açk, bir ksm gizlidir.

Ayn zamanda Allah’n eyada batn ve gizli bir hikmeti vardr ki onu

Allah’tan ve O’nun bildirdiklerinden bakas bilemez. Bu nedenle ayet-

te ‘cinler ve insanlar’ demitir. Bu itibarla cin gizli olan ve sadece

O’ndan örenilen ksma iaret ederken insanlar (ins) ise görünen de-

mektir. Binaenaleyh her nerede zuhur ederse orada kendiliinden bili-

nir. ‘badet etsinler diye...’ ‘badet etsinler’ ifadesi, yaratln sebebidir.

Öyleyse ayette geçen Lam harfi, dine göre hikmet ve akla göre sebep-

tir. badet yaratlm için zad bir durumdur ve bu hususta teklife muh-

taç deildir. Maddenin surete muhtaç olmas gibi Yaratan yaratlmn

ibadet ettii her suretin ayn olmaldr. Böyle olmasayd, yaratlmn

ibadeti zati bir durum olamazd. Çünkü (ayetin yorumunda) örfe göre

Allah’ denilenle snrlam olsaydk, yaratlm O’ndan bakasma iba-

det edebilirdi. Çünkü âlemdeki eylerin çounun sebeplere muhtaç

olduunu görürüz. Böyleyken nasl olur da ‘

Rabbin bakasna ibadet

edilmemesine hükmetti’388 ve 'Ey insanlar! Allah'n nimetini zikrediniz’™
9

denüebilirdi. Hâlbuki Allah herhangi bir yaratlmn kendisinden

bakasna muhtaç olduunu zikretmedii gibi O’ndan bakasna ibadet

edilecei eklinde bir hüküm de beyan etmemitir. Binaenaleyh Al-

lah’n her eyin, baka bir ifadeyle, kendisine muhtaç olunan ve ibadet

edilen her eyin ayn olmaldr. Ayn zamanda O bütün ibadet edenle-

rin de ayndr. Bu durum ‘Ben onun duymas (ve dier güçleri) olu-

rum’ hadis-i kutsisinde belirtilir. Allah kulunu yükümlü tutup kendini

bildirdiinde böyle demitir. Kul Allah’n kelamn ancak O’nun kula-

yla duyabilir. Ayn ey insann kendileriyle Allah’a ibadet ettii bü-

tün güçleri için geçerlidir. Dolaysyla ibadet edende ve edilende ancak

Allah’n hüviyeti ortaya çkabilir. O’nun hikmeti, sebebi ve illeti ken-

dinden baka bir ey olmad gibi malulü (nedenlisi) ve sonucu da

kendisidir. Çünkü ancak O’na ibadet edilmitir. Hz. Peygamber Rab-
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bini övdüü bir hutbesinde öyle der: ‘Biz O’nunlayz ve O’na aidiz.’

Hitap etmi ve duymutur. Bu durum -emrin kendisi olduu için-

kaçnlmazdr. Bununla birlikte insanlar arasndaki derecelenme, bir

ksmnn müahede ettiinden bir ksmnn mahrum kalmas eklinde

ortaya çkar. Bilgili insan bakasndan o kiinin kendisi hakknda bil-

medii üzerinde bulunduu durumu bilir ve bu bilgiyle derecelenme

ortaya çkar. Bu açkla ramen, ilahi isimlerdeki derecelenmenin

deliliyle, yaratlm Hakkn onun hüviyeti olmasnn dna çkmaz.

lahi isimler sfatlardr ve onlar Allah’tan baka bir ey deillerdir.

Yaratlm O’nunla bilindii gibi Hak da sfatlarla bilinebilir.

Allah Teâlâ’nn âlemden müstani olmasna gelirsek, bu, Allah’n

âlemin ayn olmadn zannedip delil ile medlulü ayran için geçerli-

dir. Böyle bir insan nazarî güce hakkn vermemitir. Bir eye delil o

eyin kendisi olduunda, delil kendisine zt deildir. Hakknda söyle-

nen ibareler deise bile, O tektir. Binaenaleyh O, bilen, bilinen ve

bilgidir. O, delil, delili kullanan ve medlûldür. Bilgiyle bilgiyi bilir ve

bu durumda bilgi bilginin malumu haline gelir. Öyleyse bilgi, bilgi ve

bilinendir. Bilgi, bilen için zati bir durumdur. Bu durum kelamcnm

söylemi olduu cümlenin sadece ‘O'ndan baka deildir’ ifadesinin

ayndr. Kelamcnm bunun ardndan söylemi olduu ‘O'nun kendisi

deildir (ne de O’dur)’ ifadesi ise birinci ifadenin hüviyete zait ve ma-

kul bir anlam olduu dikkate alnarak söylenmitir. Bu durumda ken-

disiyle nitelemi olduu bir bilgi olmakszn Hak kendisi olarak kalr.

Bu nedenle kelamc öyle demitir: ‘O'ndan bakas deildir.’ Bu iki

çeliik ifade nedeniyle kelamc hayrete dümü, kendi anlayn ifade

etmek üzere öyle demitir: ‘Hakkn sfat ne O’dur ne O’ndan baka-

dr!’ Biz böyle bir söz söylediimizde, onu kelamclarm söyledii an-

lamda söylemeyiz. Çünkü kelamcnm fazlal (zaid) aklna getirmesi

kaçnlmaz iken biz fazlaln bulunduuna kani deiliz. Binaenaleyh

kelamc bu ifadesiyle ‘Allah fakirdir’ diyenlerden sadece daha güzel bir

ifade kullanm olmakla farkllamtr. Cahillerden olmaktan Allah’a

snrz.
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Bu da bu düsturun neticelerindendir.
‘

Allah hakk söyler ve doru

yola ulatrr.’

DÖRT YÜZYETM BRNC BÖLÜM

Menzili 'De ki Allah' seviyorsanz bana uyun ki Allah

da sizi sevsin ve günahlarnz balasn, Allah Gafur

ve Rahim'dir' Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Rabbiri peygambere uyarak sevdiinde

O da seni o kadar sever sonra daha çok

Senin sevgin üzerinde koruyucu bir perdedir O’nun sevgisi

Sana efendilik kazandrr o sevgi

Bu kez baka bir ekilde O nu seversen

fade edersin de edenlerden olmazsn

Hz. Peygamber Allah’tan aktarrken öyle demitir: ‘Allah öyle

buyurur: Bana yaklaanlar farz kldm ibadetleri yerine getirmekten

daha sevimli bir ile bana yaklamamlardr. Kul nafile ibadederle

bana yaklamay sürdürür. Ta ki onu severim. Onu sevdiimde duy-

mas, görmesi ve desteklenmi eli olurum.’ Bundan daha açk ve tam

ifadeler de gelmitir. Herhangi bir insan bu düstura balanp hakkal-

yakîn bir derecede onu hâline dönütürdüünde, nefsini ve rabbini

bilmede ona fetihler ihsan edilir. Böyle bir insan, farz ibadederin haki-

ki-zorunlu ibadeder olduklarn örenir. Buna mukabil nafile ibadeder

ihdyarî (istee bal) ibadettir ve onlarda bir tür rububiyet kokusu

bulunur, çünkü bu ibadetler tevâzua iaret eder. Tevazu yükseklikte
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aya bulunan birinden ortaya çkabilir. Kulun ise efendilikte bir nasibi

yoktur. Bu nedenle bir rivayette ‘Kul kulu/kölesi olmayan kimsedir’

denilir. Bu nedenle nafile farz derecesinden aada kalmtr. Çünkü

kulun gerçei/emri bilmedeki eksiklii, nafile hakkndaki inanc ölçü-

süncedir. Hatta nafilelere ayan koyduu ilk anda gerçei olduu hal

üzere bilmekten eksik kalmakla nitelenir. Bu bilgi, sahibinde hiçbir

eyin kendisine benzemedii bir mutluluk meydana getiren deerli

bilgidir. Çünkü kul zan gerei kuldur, fakat onun kulluu efendiye

dayanmadan bilinemez. Rab da zan gerei rabdir ve O’nun rablii

(rububiyet) kendisine istinat eden merbub bilinmedii sürece biline-

mez. Binaenaleyh her birisi ötekinin dayanadr. O halde bilinen bile-

ne bilgi vermi, onu bilen haline getirmiken bilgi de bilineni bilinen

(malum) haline getirmitir. Söylediimiz bu irtibat ortadan kalkarsa,

ne âlim ne malum ne rab ne merbub kalr! Bununla birlikte i bilen ve

bilinen, rab ve merbub olmak üzere ayrr. Varln kendindeki du-

rumu budur. Biz de varhn/vecdin ve müahedenin verisine göre

konuup akln mümkün sayd vehimleri bir kenara brakalm! Çünkü

bu konuda konumann özel bir yeri vardr ki, orada otorite vehme

aittir.

Allah kendisini seven ve onlarn da O’nu sevdii kullan olduunu

bildirmi, kullarn sevmesini O’ndan kendilerine yönelik iki sevginin

arasnda vasta klmtr. Böylece Allah onlar sevmi, bu muhabbet

vastasyla onlar kendilerine getirdii farzlarda ve nafilelerde peygam-

berine uymaya muvaffak klmtr. Bunun yan sra Peygamber farzlar-

la ayn tarzda olup nafile diye isimlendirilen ibadetleri kendilerine

zorunlu klmaya onlar tevik etmitir. Sonra kendilerine örettii

ibadederde peygambere uyduklarnda, Allah’n onlar seveceini bil-

dirmitir. Bu ikinci ilahi sevgi, ilkinin ayn deildir. Birincisi inayet

sevgisiyken kincisi birinci sevgi nedeniyle gelen deerli bir konua

yönelik karlk ve ikram sevgisidir. Böylece kulun rabbi hakkndaki

sevgisi iki ilahi sevgi arasmda korunmutur. Kul bu nitelikten uzak-

lamak istediinde veya buna niyedendiinde, kendini iki ilahi sevgi

arasnda snrlanm görür ve hiçbir gedik bulamaz. Binaenaleyh kul,

kendinde gedik bulunmayan inayet sevgisiyle istidracn bulunmad
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keramet/ikram sevgisi arasnda varl korunmu bir halde kalr. ki

sevgi arasnda snrl kalmak, bir zorunlulua yol açar. te farz ibade-

tin salad sevgi bu demektir. Böyle bir kul kulluunda zorunlu ol-

duu gibi Allah’n kendisine farz kld ibadetleri yerine getirmede

zorunludur. Böylecc Hak onun dikkatini O’nun kabzasnda mahsur

kaldna çeker. Kulun O’nun avucundan (kabza) çkmas veya orada

bir boluun olmas mümkün deildir. nsann bu durumdaki halini

aadaki ekilde resmettik:

Kul Hakkn kendisini yükümlü tuttuunu görünce unu örenir:

Hak mükellef olduu amelleri yapabilecek bir iktidar vc gücü kulda

görmeseydi onu yükümlü tutmazd, Baka bir ifadeyle teklif, Allah’n

kendisini yaratmak üzere yükümlü tuttuu fiilin varlnda katksnn

bulunduunu bildirir. Bu durum Allah’n ona yüklemi olduu bu

hususta Allah’tan yardm istemede de ortaya çkar. Böylccc bu ifade,

insann iktidar sahibi olduu bilgisine yeni bir güç katar. Sonra Al-

lah’n ona farz kld ibadedere bakar vc onlarn sahip olduu imkâna
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göre az olduklarn görür ve geride kalan kuvvet ve imkânnn sahip

olduu iktidar nedeniyle onda brakldn anlar. Bu iktidar vesilesiyle

kendisinden çkacak ileri görmek üzere Allah onu snamay murat

etmitir. Bu iktidarn kendisinde ortaya çkaca alan, ancak Allah’n

insan adna geride brakt genilik olabilir. Bir misal olarak Allah

öyle der: ‘Senin gündüzde büyük meguliyetin vardr.’ Meguliyet

kulun (vaktini) nafile ibadetlerle doldurmasdr. Farz ibadetler tamam-

lanmadan nafile ibadet yoktur. Nafilelerle birlikte Allah’tan iki baka

sevgi meydana gelir: Birincisi farz, ibadetlerin sevgisi, yani farz ibadet-

leri yerine getirmekten dolay insan adna meydana gelen sevgi; dieri

nafile ibadetleri meydana getirmesiyle Allah’tan meydana gelen sevgi-

dir. kinci sevgi birincinin aasndadr. Nitekim esas itibariyle kera-

met/ikram sevgisi de inayet sevgisinin aasndadr, çünkü o sevgi bir

karlk sevgisidir ve ilki kadar saf deildir. Bir rivayette öyle denilir:

‘Bir adam kardeine 'seni seviyorum' der, öteki de onu severse, ikinci

kii sevgide hiçbir zaman ilkinin derecesine ulaamaz. Çünkü birinci-

nin sevgisi sebepsiz iken ötekinin sevgisi bir karlktr ve ilkine denk

olamaz.’ Baka bir ifadeyle birinci sevgi kinciyi meydana getirirken

ikinci sevgi ondan meydana gelir. Meydana gelen, meydana getirenin

gücünde olamaz. nsann zamanndaki geni boluk, Allah’n kendüe-

rinde farzlar belirlemi olduu nafile ibadetlerle dolar. Nafilelerde

farzlarn belirlenmi olmas, onlar farzlarn derecelerine katmak üzere

bizi teyit etme amac tar. Bu sayede nafile ibadetler farzlarn boluk-

larn doldurur, nafile ibadetlerdeki farz (artlar) sayesinde farzlar ke-

male erer. Hz. Peygamber’den gelen sahih bir rivayette öyle denilir:

‘Ameller tartlrken kulun farzlar tamam olmazsa, nafile ibadeti varsa

Allah farzn nafilesinden tamamlayacaktr.’ te bu nedenle nafile iba-

detler içinde farzlar bulunur. Çünkü her nafile ibadet, namaz, sadaka,

oruç, umre vb. gibi farz ibadetin sürecindedir. Balamad sürece

nafile ibadeti yerine getirirken kul muhayyerdir. Yapmaya baladnda

ise kendisine öyle denilir: ‘Amellerinizi batl yapmaynz!’ Öyleyse

nafile ibadette iin banda kul serbestken yapmaya baladnda -bize

göre- artk mecburdur. Kuralc âlimler bu konuda bizden farkl düü-

nür. (Bizim delilimiz olarak u ayeti zikredebiliriz): ‘Kim Allah’a verdii
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sözü yerine getirirse..*
90 Hiç kukusuz farz olmayan bir ie balamak,

Allah karsnda verilmi bir sözdür. Bu nedenle sahabe ‘Üzerimde

(farzlardan baka) baka bir yükümlülük var m?’ diye sorunca, Hz.

Peygamber ‘Hayr! Ama nafile ibadetler var’ demi, bu genel ifade

ihtimale açk olmutur,

Farz ibadetini ifada, nafiledeki gibi kulun dilerse yapp dilerse

yapmamasn gerektirecek bir rablik kokusu bulunmaz. Bu nedenle

farz ibadeti yerine getirirken, hiç kukusuz, mecbur ve zorunlu kuldur.

Bu nedenle kul münkeir olmutur. Bu krkln nedeni, kendisi hak-

kndaki bilgiyi Allah’a vermesiyle kazand izzede çelien bir durumun

ortaya çkmasdr. Allah Teâlâ onun krklm ‘Benim nezdimde söz

deimez>m ayetiyle gidermi, kuldan ‘dilerse (yapar), dilerse (yapmaz)’

eklinde irade bildiren fadelerin (verdii izzeti) izale etmitir. Kul için

geride bir muhayyerlik deil, ‘O ne dilerse’ ifadesini brakmtr (Siz

dileyemezsiniz, meerki Allah dileye!). Böyle bir ifadeyi duymakla

kulun,krkl onarlm olur. Kul Allah’n mecaz söylemediini, ger-

çekte de durum öyle olmasayd böyle bir söz söylenemeyeceini öre-

nir ve kuldaki krklk kalkar. Bu krklk kutsi bir hadiste ‘Ben kalpleri

benden dolay krk olanlarn nezdindeyim’ eklinde belirtilir. Allah

diyor ki: ‘Kendilerine farz klp ibadetler ve onlar içine soktuum

mecburiyetle kalplerini kran ve onlar sahip olduklar izzetten alaa
eden benim.’ Kalpleri krldnda, Allah’n kendisini de zorunluluk

altna sokup O’nun nezdinde sözün deimemesi (bunun bir zorunlu-

luk olmas) ve O’ndan gelen hükmün kesinlemesi hakkmdaki bilgileri,

onarc bir özellik olarak kendilerinde bulunmutur. Böylece âlemden

imkann (olabilirlik) kalkmasyla ihtiyar da kalkmtr. Geride sadece

kendisi nedeniyle vacip ile bakas nedeniyle vacip kalmtr. Her ikisi

dc bir veya iki varla ait iki niteliktir. Bu itibarla sadece rab ile

merbub (rabbin kulu) vardr. Allah ona bu genilikte muhayyer bra-

kld ve nafile diye isimlendirilen ibadederle ilahi ihtiyarn hükmünü

ihsan etmitir; ilahi ihtiyar ‘dilerse (unu yapar) dilerse (bunu yapar)’

eklinde tade edilen iradedir. Böylece Allah kula kendi elbisesini (özel-

liini) giydirmitir. Bu itibarla kul mecburiyet özelliinden daha çok

ihtiyar sahibi olmak ve serbest davranmak özelliine layktr. Çünkü
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hakikati imkân olduu için tereddüt (iki ey arasnda kararsz kalmak)

etme özelliindedir. Allah’ta ise böyle bir imkân (ve tereddüt) bulun-

maz. Böyle bir özellik Hak’tan zuhur edince, O’nun belirli bir müm-

künün suretinde zuhur ettiini örenirsin. Bunun için ‘Allah'n bir eyi

yapmas veya yapmamas mümkündür denilemez’ diye hüküm verme-

ye edep engel oldu. Fakat öyle deriz: ‘Bu mümkünün olmas caiz

olduu kadar olmamas da caizdir.’ Öte yandan zorunluluk kuldan

ortaya çktnda, o da -kulun kendisinden deil- Hakkn suretiyle

ortaya çkar. Çünkü kul ancak efendisinin kurallarn yerine getirmekle

kul olabilir ve esas itibariyle kuldan fiil olumsuzlanmtr. Öyleyse kul

yapmakla yükümlü olduu ileri yerine getirmek anlamndaki kullukta

göründüünde, Hakkn suretiyle ortaya çkmtr. Bu nedenle Allah bir

eyin hüviyeti olduunu söylememi, fakat kulun hüviyeti olduunu

belirtmitir. Buradan kulun durumunun herhangi bir eyin durumu ve

hükmü gibi olmadn anladk. Bu itibarla nafile ibadetlerde rablik

(rububiyet) kokular bulunmam olsayd kula yakan nafilenin hük-

mü olaca kadar farzlarda kulluk kokular bulunmam olsayd Rabbe

yakan da o olurdu. Öyleyse her birisinin hükmünü Allah’n kendisine

yerletirdii mertebeye koymalsn! Bu durumda o mertebeyi belirle-

yen biz deil, Allah olur; biz ise O’ndan bize gelen sorulara karlk

itirazdan uzaklam oluruz.

Allah karlk olan sevgisine -ki ikram ve keramet sevgisi demektir-

günahlarn balanmasn, yani örtülmesini yerletirdi. Ayet Allah’n

kâfirleri sevmediini bildiren ifadeyle biter. Kâfir ise örten demektir ve

Allah günahlar örtendir. Buradan Allah’n kullar arasndan -her tür-

deki- nimetlerini örtenleri sevmediini anladk. Allah öyle der:
‘
Rabbi

-

nin nimetine gelirsek, onu zikret.’
392

Zikredilen, gizlenmi olamaz ve

nimeti söylemek ve dile getirmek, bir ükürdür. Allah Teâlâ kuluna bir

nimet ihsan ettiinde, nimetin kulda görünmesini ister. Allah’n kulla-

rna bolca ihsan ettii nimetler, zahiri ve batm nimetlerdir. Kim Al-

lah’n verdii nimeti örterse, hiç kukusuz, ona kar nankörlük etmi-

tir; kim nankörlük yapp nimeti örterse, Allah bu davramma karlk

açlk ve kork elbisesini kendisine giydirir. Bu nedenle Allah ‘günahlar

örtmek’ diyerek ifadesini snrlamtr. Bunlar Allah’n kullar adna
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geride brakt bakiyedir. Bu günahlarn sayesinde onlar Allah kar-

snda edepli olmay örenirler ve itaat ile iyilii Allah’a nispet ederler

ve Allah’n kudretine havale ederler. Buna karlk günah ve masiyeti

nefislerine nispet ederler. Bu nedenle öyle dedik: ‘Allah onlar baki

brakmtr.’ Allah’a ait olandan onlarn nasipleri budur, çünkü gerçek-

te her ey Allah’tandr. Fakat perdeli insanlar neredeyse sözü anlama-

yacak durumdadrlar. Hatta onlar, Allah’n bu söze ait olarak belirle-

mi olduu yerin dndayken, hepsi Allah’a aittir derler. Böyle bir söz

söylemelerinin nedeni, mertebeleri bilmeyilcrinden kaynaklanr. Bu

kadar açklama yeterlidir, çünkü konu geni olduu için bu hususta

söylenebilecek sözler de çoktur. Allah âlemi sevgiden yaratm, sevgi

ise bütün makam ve hallere elik etmitir. Baka bir ifadeyle sevgi bü-

tün ilere yaylmtr. Bu nedenle sevgi hakkndaki açklamalar, bir

sona ermeksizin artabilir. Sevginin kayna, (seven ile sevilen arasnda-

ki) balar demek olan nispederdir. Bu balarla birlikte kesinlikle

tevhid sabit olamaz. Bu nedenle suflerin bir ksm öyle demitir:

‘Kim birlerse, irk komu saylr.’ Nitekim cem’i (birlii) dile getiren

kii de hiç kukusuz fark (ayrm) söylemi demektir.’

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZYETMKNC BÖLÜM

Menzili 'Sözü dinleyip en güzeline uyarlar, onlar Al-

lah'n hidayet ettii ve akl sahibi olan kimselerdir'

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Vecihleri ifade edenin sözünü dinleyen kimse

Her kelimede kendisine gelenin en güzelini örenir
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O hikmet sahibi, âlemde her ey O’nun hikmeti

Sen O’nun âlemindesin ve O’nun hikmetindensin

Senden dinlersin, dinlediini iyice incelersen

Senin kulan O’nun sözü karsnda kadimliinin mertebesinde

Ar kürsünün böldüü hitab tekletirir

Çünkü sözde kadimlik var

Hâdislik onun bir yönü, hâdise bakan yönü

Dieri ise yoklua bakan taraf

Allah Teâlâ öyle buyurur:
‘

Onlara rablerinden hadis bir söz geldi-

inde... ’
393 Baka bir ayette

‘

Onlara Rahman’dan hadis bir zikir geldiin-

de..:
394

denilir.

Bilmelisin ki bu ifade, âlemdeki her kelamn kendi kelam olduu

hakknda Allah’n bir uyarsdr. Çünkü ‘gelmek’ gelende gerçekleen

bir i olduu için, Allah’tan bize ancak hadis (zaman içinde var olan)

söz gelebilir. Söz ancak bulunduu kimseden gelmitir. Bu ise baz

kimselerin gözünde kendisinde göründüü baz kimselerin gözlerinde

de kendisinden soyutland surettir. O halde sadece duyan, konuan,

söyleyen, dile getirilen ve söylenen vardr. Bunlarn hepsi güzeldir.

Daha dorusu güzel ile daha güzel arasnda derecelenir. Her söz güzel

iken gayeye yatkn söz daha güzeldir. Bununla birlikte bütün sözler

güzeldir. Ayette
‘

Allah sözden kötülüün açklanmasn sevmez buyu-

rur. Burada Allah sevgisini kötü sözün izharna ilimekten olumsuzla-

mtr. Sözün kötülüü bir sözün kötü olduunu söylemektir. Gerçek-

te her sözü söyleyen Allah’tr. Kötüyü izhar ve açklamak, bazen söz

olabilirken bazen söz olmayan fiillerde gerçekleir. Allah ‘açk’ derken

kuldan taknln ortaya çkt ilerini kasteder. Hz. Peygamber ‘çi-

nizden birisi kazuratla snanrsa, onu örtsün’, yani ortaya çkartmasn

demitir.
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Kötülük iki türdür: erî kötülük ve seni üzen kötülük! Böyle bir

kötülüü eriat övebilir ve knamam olabilir. Bazen bu kötülük, seni

üzmesi bakmndan kötülüktür, yoksa onun kötü olmas Allah’n o

eye dair hükmü deildir. Allah ‘Bir kötülüün karl onun gibi bir

kötülüktür™* buyurur. Birinci kötülük dini kötülüktür -çünkü o haddi

amaktr-, dieri haddi aan üzen kötülüktür. Gerçekte ceza ve karlk

(ksas), dine göre kötülük deildir, çünkü Allah kötü bir ie eriatnda

yer vermez. Dilde kötü ve iyi hakknda yerleik bir stlah bulunduu

için, Allah katndan eriat dildeki kullanma göre inmitir. Onlar kötü-

lüü kötülük diye isimlendirip ‘kötülük diye bir ey vardr’ demi,

Allah ise öyle buyurmutur: ‘Allah sözden kötülüün açklanmasn iste-

mez *97
Sizin kötü diye isimlendirdiiniz eyi demektir. Onu öyle isim-

lendirmi olmanzn nedeni, gayelerinize uygun olmaydr. Bu ba-

lamda ‘Ebrar’n iyilikleri Mukarrabin’in kötülükleridir’ deniür. Daha

iyi nispi olduu gibi kötü de aslnda nispidir. Allah’tan olan her ey -

ister üzücü ister sevindirici olsun- iyidir. Bu bakmdan iyilik ve kötü-

lük, izafidir. Allah ‘Onlar Allah’n hidayet ettii kimselerdir’ buyurur.

Yani iyinin ve daha iyinin ne olduunun (bÜgisine) ulatrd kimse-

lerdir.
‘Onlar akl sahipleridir .’

398
Yani onlar, koruyucu kabukla örtül-

mü iin özünü ortaya çkartmalarn salayan derin akln sahipleridir.

Çünkü göz |>crdcyi görür. Perdeli olan ise derin akl (lüb) sahipleri

için Hakkn kendisinde tecelli ettii ve sonra da baka bir perdeye

geçtii suret hakkndaki bir uyardr. Binaenaleyh hakikatte sadece bir

perdeden baka birine intikal ve geçi vardr. Çünkü Hakkn tecellisi

asla tekrar etmez; öyleyse suretlerin bakalamas gerekir. Hak ise

bütün bunlarn ardndadr. Görmek ve perdelenmek yönüyle, Hak’tan

bize (dönük olan), ez- Zahir ismidir. el-Batn ismi ise batn olmay

sürdürür. O, derin akl sahiplerinin idrak etmi olduu ‘akledilen lüb’

demektir. Akl sahipleri lüb denilen bir eyin bulunduunu bilirler. Ö
lüb üzerinde perdenin ortaya çkt eydir ve ez-Zahir isminden baka

bir ey deildir ve her iki halde isimlendirilendir. Kim görmekten söz

ederse, doru söylemitir; kim ‘görülemez’ derse, o da doru söylemi-

tir. Hz. Peygamber ‘Rabbinizi göreceksiniz’ ifadesiyle bizim görebile-

ceimizi tespit ederken ayn zamanda görmeyi olumsuzlamtr. Ken-
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diine ‘Rabbini isra gecesi gördün mü?’diye sorulduunda, hayrcde

öyle demi: ‘Nurdu, nasl göreyim?’ Yani hâdisliin zayfl nedeniyle

nuru idrak edemem. Nur Allah için zati bir nitelikken hâdislik de bi-

zim admza zati bir nispettir. Biz sürekli bulunduumuz haldeyken O
da sürekli bulunduu haldedir. Allah’n hidayet ettii, yani öretim ve

talim iini bizzat üsüendii bilgide dcrinlecnlcr, lüb sahipleridir

(lu’l-elbab). Allah’n onlara öretmi olduu bilginin bir yönü de,

kabukla gizlenmi bir lüb bulunduunu bilmeleridir. Öyleyse hem

olumsuzlayan ve hem olumlayan doru söylemitir. O halde ‘Allah

zahirdir’ diyen Allah’n kendinden söylediini söylemitir. Bir varln

zahir ve bariz olmasnn yegâne faydas, müahede edilebilmesidir.

Allah hem müahede edilen ve bu bakmdan, görülendir. Kim ‘Allah

batndr’ derse, Allah hakknda O’nun kendinden haber verdii bir

hükmü söylemitir. Bir eyin batn olmasnn yegâne faydas ve neticesi

ise gözler tarafndan idrak edilemeyiidir. Allah bu yönden görülemez

ve müahede edilemez.

Bu zikir ‘sözün en güzeli’ni takip edince, sahibi kapal ve Örtülü

bir lübbün bulunduunu idrak etmitir. Buna mukabil baka biri,

gözün görmü olduundan baka bir ey yoktur der. Öyle bir insan,

bu insann görünen bedeninin ardnda (zahir sürer) kendisini yöneten

ve yönlendiren baka bir varlk olmadm ileri süren gibidir. Ona göre

Zeyd’in suretini gören kii, hiç kukusuz, onu görmütür. Lübbü ka-

bul eden ise bedenin ardnda baka bir ey olduunu bilen demektir.

Ona göre görülen bedenden ortaya çkan eser, perde içinde görünme-

yen ve gizlenmi varla (ruh) aittir. O ruhun delili, ölümle birlikte

suret geride kalrken (insanlk) hükmünün kalkm olmasdr. Öyleyse

Baz kimseler ‘Zeyd yönetici ruhun ta kendisidir’ der. Onlara göre

Zeyd suret (beden) deildir. Ona göre suret ile bedene benzer bir

ekilde bir araya getirdiimiz ahap veya ta parçalarndan oluan bir

suret arasnda fark yoktur. Böyle biri ‘onu görmemi’ demektir. ‘Zeyd

bir toplam, yani zahir ile batnn toplamdr’ diyen ise hem görmü

hem görmemitir. Bu anlamda olmak üzere, ayette ‘Attnda sen atma-

dn ’399
denilir. Sözün en güzeli iki durumda birden iki eyi ispat etmek-

tir.
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Müahede eden de müahede edilen de

Birden bakas deil! fark çoklukla bilinir

Gördük diyenin sözü doru

Görmedik diyen zayflk ve pas nedeniyle görmedi

Göz pasl olunca sürekli öyledir

Pasn özelliifayday silmek

Kulaa yöneldik ve akü sahibi olduk

Kulaktan meydana gelen hususta bilgi yok

Masum olduunda ve söylediinde

Onun sözü hak, kesinlikten ona gelmi

Akl ve eriat sahibi uzlam

Akl da mübarek eriat da mübarek

. Bilmelisin ki itnba (peygambere uymak), senin için sözünde ve

kuralnda belirleyip tanmlad eye uymandr. Hak seni nereye götü-

rürse, sen de oraya gider, durduu yerde durursun, bak dedii eye

bakar, teslim ol dedii yerde teslim olur, düün dedii yerde düünür,

iman et dedii yerde iman edersin. Çünkü Kuran- Kerim’de yer alan

ilahi ayeder türlü yollarla gelmi, onlarda muhatap farkl ekillerde

tavsif edilmitir. Bir ksmnda ‘Tefekkür eden bir kavim için ayetler var-

dr’
400

denilirken bir ayette ‘Akl sahibi kavim için ayetler vardr’*
01

,
baka

bir ayette ‘Duyan bir kavim için ayetler vardr’
402

, baka bir ayette 7man

eden bir kavim için ayetler vardr’
403

, baka bir ayette ‘Bilen kavim için

ayetler vardr’
404

,
baka bir ayette ‘Derin akl sahipleri için ayetler var-

dr’405 ve ‘Lük sahipleri için ayetler vardr’
406

buyrulur. Baka bir ayette

basiret sahiplerine ait ayetler zikredilir. Ayeden Allah’n tafsil ettii

üzere tafsil ct ve hiçbir ayeti zikredilenin dndaki gruba göndermeden

her ayeti yerli yerine yerletir. Ayede kimin muhatap olduuna bak ve

sen de ayetin muhatab ol! Çünkü sen bütün zikredilenlerin toplam-

sn, çünkü sen görmek, düünmek, akl ve Hib sahibi olmak, tefekkür
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etmek, bilgili olmak, iman etmek, duymak ve kalp sahibi olmak gibi

özelliklerle nitelenensin. Ayeti incele ve belirli bir ayette nitelendiin

özellii ortaya çkar ki, Kuran’n kendisi adna topland ve üzerinde

cem5 olduu kimselerden olasn! Kuran’n kendisi adna topland

kimse de onu ‘stizhar (bütün ayetlerini zevk yoluyla idrak)

5
eder. Böy-

lece Kuran ehli, hatta bu vasfa sahip olduunda Kuran’n kendisi olur-

sun. Böyle biri Allah’n özel kullarndandr. Hülasa- i kelam, bütün

sözler, güzel/iyi ve daha güzeldir. Kötü ise sözün dile getirdii durum

-ki kötü olabilir- veya onu söyleyende bulunabilir, sözde deil!

Sözde ve kelamda çirkinlik yok

Çirkinlik hakknda konuulan eyde

Ya da söylenen, dile getirilen veya kendisinden söz edilende olabi-

lir. Bunu anla ve bütün varl yazlm bir kitap kabul et. Dilersen

rakaml bir kitap da diyebilirsin ki, bu daha doru bir ifadedir. Çünkü

o iki yönlüdür: Birinci yönüyle Hakk söyler, ikinci yönüyle Hak’tan

söyler. Böyle olursan, Allah’n hidayet ettiklerinden olursun. Yani

Allah’n kendilerine beyan verdiklerinden olursun. Onlar, derin akl

sahipleri, ilerin gizliliklerini ve hakikatlerini yakalayan, hâzinelerini

izhar eden, balarn ve remizlerini çözen, ibarelerin kendilerini ilade

ettii iaretlerin balamlarn bilenlerdir.

£
Al!ah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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DÖRT YÜZYETM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Menzili 'lahnz tek ilahtr' ayeti olan Kutbun Halinin

Bilinmesi

Hak'n tevhidini söyler bir kavim

Çoun birlii varlk demek

O’nun güzel isimlerinden örendik:

Allah dilediini yapan

Bizim vastamzla ilah oldu ve biz O'nda idik

O Mevla, biz O’nun köleleri

Allah sana ve bize kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin ki

Allah zat hakknda düünmeyi bize yasaklad gibi ulûhiyetinde ken-

disini birlemeyi bize emretti. O’ndan baka ilah yoktur. Nazarî düün-

ce sahipleri arasndan Allah ehli olduunu iddia eden eski düünürler-

den (kadimler) ve kelamclardan baz kimseler ile el-Maznûn bihî ve

Gayr-

1

Maunun adl kitaplarnda Ebu Hamid Gazali vb. baz sufiler

O’nun bu emrine emre kar gelmilerdir. Bu hususta onlar, gerçekte -

lehlerine deil- aleyhlerindeki baz delillerle delil getirmilerdir. Nazarî

düüncenin gereini tam olarak yerine getirdikten sonra, bu kez acizli-

i itiraf etmilerdir. Ortada gerçek ve doru bir bilgi ile iman bulun-

sayd, hiç kukusuz daha ilk teebbüslerinde bu acizlik gerçekleirdi.

Onlar ise snrlarn en büyüü demek olan Allah’n snrlarn amlar,

bu ainay da (sözde) O’na yalanlk vesilesi edinmi, bu davrann

Allah’tan uzaklamann ta kendisi olduunu anlamamlardr. Perde

kalktnda, kime neyin verildii ve kimin verdii belli olur.

Tozlar bir dalsn hele, göreceksin!

At mdr altndaki, yoksa eek mi?
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Görüncü at olduunu gösterirken tecrübe eek olduunu söyler.

Bu zikir, zâkire büyük bir umut ve açk fetih ihsan eder. öyle ki: Al-

lah bu ayette müslümanlara ve O’ndan bakasna kendisine yaklamak

niyetiyle -ki gerçekte O’ndan bakasna ibadet etmemilerdir- ibadet

edenlere hitap etmitir. Onlar ‘

Biz putlara sadece bizi Allah’a daha çok

yaklatrsnlar diye ibadet ediyoruz’
407 demi, böylece putlara tapma

sebebini pekitirerek zikretmilerdir. Allah ise bize öyle demitir:

‘ilahnz . .

.

’

108 Mürikin irk kotuu ibadeüe yaklamak istedii ilah

tektir. Sanki siz ve mürikler, O’nun mutlak birliinde ayrmadnz.

Bu nedenle Allah
‘

Sizin ilahnz**
09 demi, bizimle onlar birletirerek,

‘tek ilahtr’ buyurmutur. Onlar nazarî düüncelerinin kendilerine

verdii hükümle O’ndan dolay irke dümülerdir. Bir nedenle bir ie

yönelen için o ey, gerçekte onun.maksadn tekil eder, yoksa yöneldi-

i olarak görünen i/ey, onun maksad deildir. Nitekim öyle denilir:

‘Bir i nedeniyle seninle arkadalk yapan veya bir i nedeniyle seni

seven kii, i bittiinde senden yüz çevirir.’ Bu nedenle Allah kyamet

günü ortak kldklar eylerin onlardan yüz çevireceklerini söylemitir.

Mürikler bu ii kendiliklerinden yapm olduklar için cezalandrla-

caklardr, yoksa Allah’n deerini buna balam olmalar nedeniyle

cezalandnlmayacaklardr. Baknz! Allah bu durumlarn bilerek öyle

der: ‘lahnz tek lahtr.’
410

Allah onlarn dikkatini çekerek öyle der: ‘De

ki onlar adlandrn.’
411 Putlarn adlandrm olsalard, Allah’n isimle-

rinden farkl isimleriyle zikredeceklerdi. Sonra onlar içinde bulunduk-

lar irkte
cHaktan uzaklatlar’

412
diyerek dalaletle nitelemitir. Yani

onlar, kendilerini hayrete düürdükleri için açk bir dalalettedirler.

Bunun nedeni, elleriyle yonttuklan ve duymadn, görmediini,

Allah’a kar kendilerine herhangi bir fayda vermeyeceini bildikleri

eylere ibadet etmeleridir. Öyleyse bu ifade, onlarn düünce ve aklla-

rndaki eksiklie dair Allah’n ahitliidir.

Bunun ardndan Allah bize ilahlg kendilerine nispet etmelerine

karlk O’ndan bakasna ibadet edemeyeceimize hükmettiini bil-

dirdi. Yani mürikler, putlar O’nun vekilleri ve adeta Allah’n atad

vezirleri saymlardr. Halife ve vekilin özellii, üzerlerine halife atan-

d kimselerde asln mertebesinde bulunmaktr ve bu nedenle mürik-
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Jer, bunu kimin adna yaptn düünmeksizin, ilahl (ulûhiyet)

kendiliklerinden pudara nispet etmilerdir. Mürikler ‘ilahlar tek ilah

m yapacak

*

u
derken, Allah’n dnda taptklar eylerin ilah olduklar-

na inanmalar nedeniyle böyle demilerdi. Bununla birlikte Allah onla-

ra göre bütün ilahlarndan üstündü. Onlarn sözü, sahih hadiste geçen

Hakkn tecellisinin surederinin farkllamasyla ilgili ifadeye benzemi-

tir. Bunu müahede eden kimse, bir suretin otelci suret olmadn
bilir. Bununla birlikte görülen her suretin Allah olduu söylenmelidir.

Fakat surederle ilgili bu durum Allah’tan gelen bir bilgi (vc izin) onla-

rn yannda bulunan baka biri bu konudaki hükmü reddeder. Nitekim

Allah. ‘Her nereye dönerseniz, Allah’n yüzü oradadr'
414

buyurur. Bu bir

hakikattir ve Allah’n yüzü herhangi birinin yöneldii her yöndedir.

Bununla birlikte insan Kabe yönünü bilirken Kabe’nin dndaki bir

yöne yöneldiinde namaz kabul edilmez, çünkü Allah kendisine bu

özel ibadete tahsis edilen bu özel eve yönelmeyi emretmitir. Bununla

birlikte insan özel bir cihetin art olduu namazn dnda baka bir

yöne yöneldiinde, Allah onu kabul eder. Öte yandan bir insan her-

hangi bir yönde Allah’n yüzünün bulunmadn söylerse, hiç kuku-

suz, ya kâfir veya cahildir, Yine de amellerini yerine getirirken insann

Allah’n belirlemi olduu uurlar amamas gerekir ve bu nedenle

eriatlar birbirinden farkllamtr. Bir eriarua haram olan baka bir

eriatta Allah tarafndan helal klnabilir ve bir kiiyle ilgili ilk hüküm
ayn konudaki baka bir hükümle geçersiz hale getirilebilir. Allah Teâlâ

öyle buyurur:
‘Her biriniz için bir eriat ve yöntem belirledik.*

16
Bir

hüküm geçersiz klndktan sonra da ona uyan kii, kendi nefsinin

arzusuna uymutur. Allah nefsin hcvas hususunda halifesi Davud

Peygamber’e ‘Sent yeryüzüne halife yaptk, insanlar arasnda hüküm ver,

hevaya uyma* 16
demitir. Yani indirdiim hakikate göre hüküm ver.

Burada heva, indirilen eriata aykr iler demektir.
‘

Heva seni Allah’n

yolundan saptrr.*
17

Kastedilen Allah’n bilhassa belirlemi olduu
Davud’a mahsus eriattr. Bu durum ortaya çknca, Allah’n her eriat-

ta hakikat ve kendisi bakmndan tek, bulunu ve suret (tasavvur) ba-

kmndan çok olarak bulunduunu örenirsin. Çünkü aklî deliller,

O’nun hakkndaki farkllamalarna göre kendisini çoaltrlar. Delille
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rin hepsi doru olduu kadar gösterdikleri de dorudur. Surederdeki

tecelli de surederin deimesi nedeniyle O’nu çoaltr. Bununla birlik-

te cevher ve hakikat birdir. Hal böyleyken, nasl olur da O’na dair söz

söyleyeni suçlayabilirim ki? Bu nedenle Allah hakknda kimseden hata

çkmamtr. Hata sadece ‘baka’mn (gayr) varlm kabul ederken

ortaya çkar ki o da orta kabul etmektir. Orta kabul etmek yokluu

kabul etmektir, çünkü ortak koulacak bir ey yoktur. Bu nedenle Al-

lah irk günahna mafiret etmez. Mafiret örtmek demektir ve sadece

varl olan bir ey örtülebilir. Buna mukabil irk koulan yokluktur ve

yokluk örtülmez. Binaenaleyh u kesin bir hükümdür: ‘Allah kendisine

irk koulmasn balamaz * 1 * Çünkü onu bulmaz ki, örtsün! Bulmu

olsayd, o zaman mafirete konu olacak varl olurdu. Varlkta zdar

kabul etmek üzere sadece bir olmas bakmndan âlem vardr ve onda

zdar ortaya çkar. Bu zdar, varlkta meydana gelen mümkünlerin

hükümleridir. Onlarn zuhur etmesiyle birlikte birbirinden zt ve birbi-

rine benzer ilahi isimler örenilir.

Bu durumu bildikten sonra, istediini söyleyebilirsin! stersen

‘isimlerin çokluu hükümlerin çokluunu izhar etti
5

dersin; istersen

‘hükümlerin çokluu isimlerin çokluunu izhar etti
5

dersin. Çünkü bu

durum, akln veya eriatn inkâr edemeyecei bir husustur. Bu itibarla

vecd de buna ahittir. Geride hükmün kime nispet edileceini tespit

kalmtr: Bu hükümler ilahi isimlere mi nispet edilecektir, var olan

mümkünlere mi? Her ikisi de ayn hakikat içinde birbiriyie irtibati ve

hükme konu olmurur.

Ey bilgisizlerin çadr, onlar mahrum brakan nedir?

Onlarn cehaletim söyleyenler neyi kaçrm

Bir bunu söyledim, sonra unu söyledim

Çünkü ben onlar hakknda konumaya ehilim

Birleyen insafl olmad gibi irk koan da isabet etmedi. Allah

birdir, fakat birleyenin birlemesi nedeniyle veya kendi kendini birleme-
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si nedeniyle deil! O kendisi nedeniyle bir olandr. Binaenaleyh O’nun

mudak birlii (ahadiyet) bakas tarafndan meydana getirilmi olma-

d gibi çokluunun (isimler) birlii de meydana getirilmi deildir.

Sadece yokluk ve varlk var! Varlk Allah’a ait iken yokluk O’na ait

deildir, fakat Allah yok eder. öyle denilemez: ‘Yokluk bakasn ait-

tir.’ Böyle dersen olumsuzladn (yok) bir eyi olumlam (aittir)

olursun. Baka bir ifadeyle yokluk lafzda mümkün hale gelir. Varlk

ile yokluk arasnda bulunup varlk ve yoklukla nitelenmeyendir. O
varln kendine hükümleri, cevhere surederi, delillendirilenleri de

delillere verendir. O gören ve görülendir, akdeden ve edilendir, var

eden ve var olandr. Kukusuz hadler, daha dorusu tanmlanm olan

her ey birbirinden ayrmtr. Varl ve yokluu bilen için ise sadece

snrlanm olan vardr.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZYETM DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM

i

Menzili 'Sizin katinzdaki tükenir, O'nun katindaki

bakidir' Ayeti Olan Kutbun Halinin Bilinmesi

Ben benim katmda olann katnda bulunurum daima

Artk tükenmek yok, beka bize ait

Varl eit olarak bölütük:

Yücelik O'na ait iken bize de ait
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O’tutüa bak! Bir ey söylediimde ben

Biz O’nunlayz ve O’na aidiz, övgüler bize

Onu ismimden baka bir eyle bir olarak gördük

Münezzehtir, O’na ulamak imkânsz

simlendiinde bizden gaip kald

Önümüze perdeler çekildi

Allah Teâlâ öyle buyurur:
‘
Allah göklerin ve yerin nurudur.*

1 * Yü-

celik O’na aittir. Baka bir ayette ‘Güzel kelime O’na çkar
5420

denilir.

Demek ki yücelik hem O’na hem O’nun katna çkmamz nedeniyle

bize aittir. Baka bir ayette ‘Her bir eyin hâzineleri katmzdadr

*

n

buyurur.

Biz ve bizim katmzda olan ey O’nun katnda

O’nun katnda olan bizim katmzda deil

‘Allah’n katnda olan bakidir.*
22 öyle dedik: Bizim katmzda beka

özellii bulununca, sahip olduklarmz bizim katmzda tükense bile,

Allah’n katnda tükenmez (orada baki kalr) .

1

Allah’n katnda olan ey

daha hayrl ve daha bakidir.*
2* Allah’n katnda olan âlemdir. Baka bir

ayette öyle denilir: ‘Allah daha hayrl ve daha bakidir.*
2* Yani O’nun

katnda olandan daha hayrldr. Allah öyle buyurur ‘Allah daha hayrl

ve daha bakidir
*25 Çünkü âlem varlkla nitelendiinde onun bekas

'Allah’n kendisini baki klmasyla mümkündür. Varlkta hükümleri

zuhur ederken, onu olduu hal üzere baki sayarsak, beka ona ait olur.

Bununla birlikte âlem her durumda imkân derecesindedir ve mümkün-

ler O’ndan dolay bakidir. Allah ise daha hayrl ve bakidir, çünkü

varlkta hüküm vericisi O’na aittir ve bu hüküm sürekli bakidir. Allah
w

kendisinden var olan eyden daha hayrl ve daha bakidir. Bu hükümde

o (mümkünün hakikati) kendinden daha baki ve hayrl olandan daha

hayrl ve bakidir. Bunun nedeni kendisini bilene kendisi hakkndaki

bilgiyi vermi olmasdr. ‘Allah daha hayrl ve daha bakidir
*26 Çünkü
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onan hakikati baki olmasayd, bu mümkünün ortaya çkan eyde bir

hükmü olmayacakt. Allah kendi katnda hayrl ve baki olandan daha

hayrl ve bakidir. O halde Allah’n hayrl ve daha baki olmas, (kendi

katnda) hayrl ve baki olan eydendir.

Hakkn kat ne demek ve kim var ki orada?

Biz varz orada, bizim katmzda O’ndan bakas yok

Hakkn hayrl olduu görülür

Alemin hayrl olmas görmediimiz eydir

Bizi himaye ettiinde korusunu gösterdi bize

O’nu gördüümüzde O’nun korusu olduk

O’tdan bize ve bizden O’na

Dalaletimiz O’nun verdii hidayetten

Kul bir orada bir urada

Onun hükmünden niyet ettiimiz eyi gördük

A

Alemin cevherleri (a’yan) Allah’n katnda ve O’nun hâzinelerde

korunmaktadr. O’nun hâzineleri bilgisiyken saklad biziz. Binaena-

leyh Allah için ‘hâzinede saklamak5

(fiilinin) hükmünü ortaya çkartan

biziz, çünkü O bizi bizden bilmi, söz konusu bilgi, sübût eyliimiz

ile varlk eyliimiz arasnda vasta olmutur. Allah bizi varlk eylii-

mize çkartmak istediinde, bize o hal üzere bunu emretti. Biz de var-

l O’ndan kazandk ve varlk eyliimizde O’nun suretiyle zuhur

ettik. O’nun sureti sabidik eyliinde bulunurken kendisine göre bu-

lunduumuz surettir, çünkü O’nun bilgisi zatdr; ‘bilgi’ diye isimlen-

dirilmesi bilinene ilimesi ve taallukundan -ki muhabbet demektir-

kaynakianr. Sübût eylii ile varlk eylii arasnda vasta (bilgi deil

de) yokluk olsayd, Allah bizi var etmek istediinde bize var olmay

yoklukta emretmi olur, biz de O’ndan sübût eyliinin nefyini (olum-

suzlanma) kazanr, ne siibûtta ne varlk halinde (dta) mevcut olabi-
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lirdik. Bu nedenle yegâne yolumuz kendisinden varlk kazanabilelim

diye, Hakkn varlnda (bulunmak) olmutur.

Bu faydal ve katk salayan tertibi anlamalsn, çünkü o mertebe-

lerin hükmü hakknda bilgi verecektir. Onlar kendilerinde ortaya çk-

tklar herkeste hüküm sahibidir. Kim bir mertebede bulunursa, hiç

kukusuz, onun hükmünü ve boyasn kazanr. Bu konudaki açk delil,

Allah’n uykuda -ki hayal mertebesidir- görülmesidir. Hak orada her-

hangi bir bedenî surette görülebilir. Mertebe, O’nu ancak böyle göre-

bilirsin diye, Allah’a dair bilgisinde sende hüküm vermitir. Buna mu-

kabil akln düünce mahalline girip hayal hâzinesinin ve mertebesinin

dna çktnda, Hakk hayal mertebesinde idrak ettiin suretten

münezzeh olarak görebilirsin. Hüküm mertebeye ait olunca, Hakk

gördüünde neyi gördüünü anlar ve bunu, yani hükmü, mertebeye

ait sayarsn. Hüküm mertebeye ait ise Hak her daim senin adna meç-

hul kalr. O’na dair senin elde edebilecein bilgi, (ulûhiyet) mertebesi-

nin O’nun adna birlenmesinin bilgisidir; zatn bilmek imkânszdr.

Çünkü sen içinde bulunacan bir mekân ve mertebeden yoksun kala-

mayacan gibi söz konusu mekân Hakk ancak kendisine göre görebi-

lecein ekilde senin üzerinde hüküm sahibidir. Bu itibarla baka bir

yer ve mertebede, bir önceki mertebenin sana kazandrd bilgiden

ayrlacak ve her mertebede bir önceki mertebedeki hükümden baka

bir hükümle Allah hakknda hüküm vereceksin. Böylece O’nun kendi-

sini bilmesi itibaryla Allah’ bilemeyeceini örenirsin. Allah’a dair

bilgimizin nihayeti budur. Bu nedenle (ayete dönersek), Allah hakkn-

da bir mertebede elde ettiimiz bilgi baka bir mertebede ‘tükenir’,

zira bizim yanmzdaki zaten tükenir. Allah’n nezdinde kendisi hak-

kndaki bilgisi ise tükenmez. O bilgi bakalamaz, deimez veya mer-

tebelerin farkllamas nedeniyle bizatihi farkllamaz, çünkü mertebe-

lerin farkllamas, kendilerinden kaynaklanr. Mertebeler farkllama-

m olsayd, hepsi bir olurdu. Nitekim ilahi isimler de -isimlendirilen

bakmndan bir olsalar bile- anlamlan bakmndan farkllamam olsa-

lard, hepsi tek isim olurdu. simlerdeki bu farkllk ‘De ki ister Allah

ister Rahman diye dua edin...’
427

ayetinde belirtilir. Kastedilen isimlendi-

rilen bakmndan duadr. Ayetin devamnda ‘Hangisiyle dua ederseniz
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edin, en güzel isimler O'na aittir
’428

denilir. Allah isimlendirileni kast

edince birlemi, esma-i hüsna’nn lafzlarnn gösterdii hakikatlerinin

farklln dikkate almamtr.

‘Sizin yannzdaki tükenir, Allah’n nezdinâe olan bakidir’
429

ayetini

açkladm ekilde örenmezsen, ruhu olmayan salt sahih bir sureti

örenmi olursun. Benim söylediim gibi örendiinde ise görünür

surete ruh üflenilir ve o ruh vastasyla suret hayat bulur, sen de Al-

lah’n zatn kendilerine kar üstün olmakla niteledii kimselerin aras-

na ‘yaratc’ olarak katlrsn. Allah öyle buyurur:
‘

Yaratanlarn en

güzeli olan Allah münezzehtir.’
420

Burada Allah seni olumlamtr (ispat).

Binaenaleyh bir ruhu olmakszn herhangi bir suret ina eden kimse,

meydana getirdii suret nedeniyle kyamet günü ‘yarattna can ver’

denilmek suretiyle azap görür; hâlbuki surete can veremez. Bunun

üzerine ‘ona ruh üfle’ denilecek, fakat ruh da üfleyemeyecektir. Bu da

mertebenin bir hükmüdür, çünkü dirili günündeki mertebeler, âlemin

(ve içindekilerin) dünya hayatnda kendisiyle ilikilendirdii ve kendi-

sine nispet ettii hususlarda acizliini izhar eden yerlerdir. Hz. sa

yaratt kua ruh üflüyor, o da suret ve mana itibaryla bir ku haline

geliyordu. Bir görüe göre kastedilen ku deil, ku suretleridir ve bu

nedenle ayette (Hz. sa’nn üfledii eyden söz edilirken)
‘ku suretin

deki
yfSl

denilir ve kendisinde ruh bulununcaya kadar ku denilmemitir.

Bize aktarldna göre Zünnûn el-Msri -Allah’n izniyle- timsalim

yuttuu yal bir kadnn çocuuna hayat vermi. Ebu Yezid ise -

Allah’n izniyle- bir karncay canlandrmt. Bu balamda hayal mer-

tebesi de bakanlarn gözlerinde donuklarn canl olduunu ve hareket

ettiklerini gösterir. Onlar, Hz. Musa ile tartan sihirbazlarn ip ve

sopalar misalindeki gibi gerçekte gözlerin alglad hayata sahip de-

ildi. Sihirbazlarn ip ve sopalar, sihir nedeniyle Hz. Musa’ya kou-

yormu gibi gelmi, bu sihir vastasyla insanlarn gözlerini boyam-

lard. Onlar hayal ile göz arasnda ortaya çkan iplerdi ve bu itibarla

aynaya yansyan göün suretine benzerler. Aynadaki gök göün kendi-

si olmad kadar ondan baka bir ey de deildir. Çünkü aynada gör-

düün cismin göün cisminden küçük ve aynann cisminden büyük

olduunu bildiin kadar bizzat göü görmü olduunu da kesin olarak
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bilirsin. Bu nedenle hüküm, mertebelere ait kabul ettik. Binaenaleyh

âlemde harikulade (âdeti aan) denilen bir i ancak Allah’n izniyle

gerçekleebilir ve O’nun izni olmakszn böyle bir iin gerçeklemesi

mümkün deildir ve bu nedenle herkesten böyle bir i zuhur etmez.

Bununla birlikte âlemde ortaya çkan her surete bir hayatn elik ettii-

ni de biliriz. Hayat elik ettii suretin ruhudur ve ruh sayesinde her

suret Allah’ tespih eder. Binaenaleyh Allah’ tespih eden, suretteki

ruhun kendisiyken suret ancak ruh vastasyla rabbini tespih eder.

Söylediimi örendin imdi

Bilmiyordun O’nun söylediini

Ben de söylediimizi bilmiyorum

Çünkü söyleyen ve konuan O'dur

Bu kadar açklama yeterlidir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulat-

rr.*

DÖRT YÜZ YETMBENC BÖLÜM

Menzili
7
Allah'n iarlarn yücelten kimse../ Ayeti

Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Allah’n iarlar, bizim için dikilmi alametler

Hak ve halk arasndaki fark örenelim diye dikilmiler

Onlar berzahlar ortaya çkartan snrlar

Fark benimseyen kimse için siper (vikaye) olurlar
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Onlar yücelten takva sahibidir

Eyada Hak vastasyla ‘takva’ sahibidir

Vallahi ! Yaratklardan ayr bir menzili olur

Mak’ad- sdk denilir toplanma gününde o menzile

Yar alannda yaranlarla koarken maksada

O menzille geçen muttaki her birini

Fenaya erer ve baki kalr. isimleriyle nitelenen

Bizde O’nun isimleri olumsuzlanm ve olumlanm olarak bulunur

Allah iarlarnn yüceltilmesi hakknda, daha dorusu bizzat onlar

hakknda öyle der:
c
Bu/bunlar kalplerin takvasndandr, sizin için onlar-

da ’ yani iarlarda ‘belli bir süreye kadar faydalar vardr, sonra beyt-i

atk’e..**
2
Beyt-i atik, iar yorumuyla iman evi demektir. man evi ise

Allah’m azamet ve celalini sdrm müminin kalbidir. Allah’n iarlar

O’nun alametleriyken alametler O’na ulatran delillerdir. Hayret ki ne

hayret! O’nun yannda olan birisi Allah’a nasl ular? Ebu Yezid haf-

zn ‘O gün muttakiler Rahman’a grup olarak götürülür*** ayetini okudu-

unu duyunca, çlk atm, gözyalar minberin ucuna gelecek kadar

akm ve öyle demi: ‘O'nunla oturan nasl O'na götürülsün?’ Hiç

kukusuz Allah doru söylemitir, çünkü takva sahibinin çekindii

Rahman ismi deildir. Ebu Yezid dc doru söylemi, çünkü bu sözü

söylerken müahede ettii isim Rahman’d. Veli kendi zevkini amaya-

ca gibi halinden baka bir ey söylemez ve duyduu her sözü kendine

hâkim haline döndürür. Ebu Yezid’in o esnada hali, söyledii cümleyi

ona söyletmit. Bu itibarlak dilinin altnda hapistir ve dil konuann

haline tercümandr.

Bilmelisin ki Allah develeri iarlarndan birisi yapm* Allah’n i-

arlarndan biri olduu anlalsn diye hisseder. Bir ey Allah için veril-

mise (Allah’a adanmsa), artk onda geri dönü yoktur. Baknz!

Develer Kabe’ye ulamazdan önce ölürse, sahibi onu boazlar ve in-

sanlardan uzaklatrr, ondan hiçbir ey yemez. Bu durum Allah’n saha
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verip kendisinden seni temyiz ettii bir ihsan ve lütuftur. Allah sana

bir mülk vermi, senden kendisine borç vermeni talep etmitir. Hâlbu-

ki asl itibaryla nimet O’nun nimetidir. Bütün bunlar, Allah'n iarla-

rdr, çünkü her iar (alamet), O’nun belirledii ve irade ettii özel bir

yönden Allah’a delildir. Allah o yönü irade etmi, kullarndan anlay

sahiplerine beyan etmi, insanlar da idrak ölçülerine göre bu konuda

derecelenmilerdir. Allah’n iarlarndan olduu söylenen bir eyi gö-

rüp bütün iarlar içinde kendini O’nun sureti olarak tanmaz ve bir

iarn neye delil olduunu bilmezsen, söz konusu iarda Hakkn sana

hitap etmediini ve onu senin adna dikmediini anlamalsn. Allah

böyle bir iar (alamet) kendisini anlayan biri için ortaya koymutur.

Senin ise baka bir iarn vardr. O iar, senin için Allah’a delil olarak

ortaya konulmu her eydir. Ebu’HJtahiyye öyle der:

Her eyde O'na ait bir ayeti var

Bir olduunu gösterir O’nun/onun

Sen kendi iarnn snrnda dur ve
‘

Rabbim benim bilgimi artr**
4

de! Bu durumda indirmi olduu hususta anlayn güçlenir ye sana

bilmediklerini öretir. Allah sana kendinden bilgi öretirse, O’na en

güçlü iar ve en açk delilin bizzat kendin olduunu anlarsn. Bu ne-

denle eriat ‘Kendini/nefsini bilen, rabbini bilir’ demitir. Nefsindeki

iarlarn seni ulatraca yere ulap o iarlarn gösterdiini müahede

ettiinde, onu kendi suretinde görürsün. Buradan ise O’nu seni bil-

mesinde asl olann kendin ve Allah’n sana ancak senin hakkmdaki

bilgisinin suretinde tecelli ettiini örenirsin. Allah seni senden bildi,

sen de kendin hakkmdaki bilgiyi O’na verdin! Öyleyse sen, kendin

hakknda Allah’n iarsn. O’nu kendi suretinden baka bir surette

görürsen, hiç kukusuz, iar olman itibaryla O’nu görmü saylmaz-

sn. O halde aina olmadn bir eyi gördüünde, bakalar inkâr

ederken -çünkü bu mertebede O’ndan baka kimse adna gerçekleen

bir bilgi (mcelâ) yoktur- sen inkâr etme! Hal böyleyken örenmek

talebinde O’ndan kendine dön! Bu durumda nefsini O’nu kendinde

gördüün ve henüz kendisiyle 'boyanmadn’ suretin içinde görürsün.
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Henüz boyanmam olsan bile, söz konusu suret (ilahi bilgideki)

‘sübût’ halinde senin suretindir; sadece o surete girmenin ve onunla

zuhurun vakti gelmemitir. Çünkü senin üzerinde sonsuz sayda suret

bakalarken sen de söz konusu suretlerde halden hale girer ve bir

suretten ötekine intikal edersin. Fakat sürekli olarak -sonsuza, dein-

halden hale geçersin. Allah sana bu surette suretlerin sonsuzluunu

öretmi, senin kendisiyle gözükmenin vaktinin gelmedii surette sana

tecelli etmitir. Vakti gelmemitir, çünkü sen snrlyken Allah snrl

deildir; O’nun yegâne kayd, muüakldr.

Allah bilinmeme ve inkâr halinde kendilerine görünmek için kulla-

rna kar böyle davranr. Bu nedenle de bu makam bilen ariflerin

dndaki/ kullar O’nu inkâr eder. Onlar, Allah’ zuhur ettii hiçbir

surette inkâr etmeyen ariflerdir, çünkü onlar, esas muhafaza ederler.

Bu esas, Allah’n herhangi bir yaratlma ancak yaratlmn suretinde

tecelh edeceidir. Hak yaratlmn o esnada üzerinde bulunduu su-

rette tecelli ederse yaratlm kendisini bilir; daha sonra kendisinde

bulunaca surette tecelli ederse, kendisine girdiini görünceye kadar

Hakk o surette inkâr eder. O surete girdikten sonra ise tanr. Çünkü

Allah ona kendisini tantm, kendine varaca hali de bildirmitir.

Yaratlm olan ise kendi hallerinden ancak o esnada üzerinde bulun-

duu hali bilebilir. Bu nedenle insan ‘Rabbim! Benim bilgimi artr
’435

der.

Allah’n kullarnn bir ksm (ilave bilgiyle) unu örenir: Hak aina

olmadklar bir surette tecelli ettiinde, mertebenin hükmünü ve insa-

nn kabul etme özelliini dikkate alarak, O’nun insana ait bir surette

tecelli ettiini örenirler. Söz konusu suretin vakti gelmemitir ve

Allah’n verdii ilave bilgiyle vakti gelmezden önce sureti tanrlar. Bu,

Allah’m anrd bilgideki ilavenin bir yönüdür. Bu bilgi sayesinde

inkâr edebilecei bir yerde kendisini tand Allah’a ükreder. Allah bu

ihsan yücelterek öyle der:
c0 sana bilmediklerini öretti, Allah’m sana

olan ihsan pek büyüktür.*
3*

Böylece Hak bu mertebede nefsin iarlarn-

dan birisi olur ve daha önce O’nu kendi nefsinle tanmken bu kez

nefsini O’nun vastasyla tanrsn, bunu düünmelisin!
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iarlarda toplandk hepimiz

Srlarda ayrldk

O’ndan bize ait olan; tecelli

Bizden O’na ait olan; srlarmz

Böyle bir kulun benzeri

Onda hayrete dümü ve koan kiidir

Bunu bir örenirsen

Artk yüz çevirmezsin O'ndan

O sizden ortaya çkandr; '

Defter yapraklan gibi

Bir ksm ötekini gizleyen yapraklar

Harflerle ve balangçlarla

Acele eden acele etsin

övünen övünsün

Allah iarlarn bo vere yüceltmemitir. Ancak yücettilebilecek bir

ey yüceltilir. Zaten' yiice olan ise yüceltilmez. Çünkü mevcut bir ey

var edilemez. Allah Azim iken bütün âlem -mümkün olduu için-

hakir ve deersizdir. Bununla birlikte yüceltilmeye elverilidir. Onun

yüceltilmesinin yolu, Allah’n iarlarndan birisi olmasn bilmektir.

Gerçekte âlem Allah hakknda bir iar ve alamet olduu için Hakk

âlem vastasyla tandk ve düündük, O’nun sözünün hakikatini ö-

rendik. Bilinmeyen bir surette zuhur ettiinde, O’nun sözüne dayana-

rak âlemden delil getirdik.

• f

O’ndan banadr hakkmdaki delil

Benden O'ra gider O’na dair delil
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Biz O’nun yanndayz buyurduu üzere

Amelleriyle; sonra O’nun katindayz

V •

O’nun amelleri bizim varlklarmz

O’ndan var oldum ve yine O’na dönerim

Durum böyle olmasayd, O’nu vekil edinmenin anlam olmazd.

Mal O’nun maldr ve sana ait deildir; suret senin suretindir. Hz.

Musa ‘Rabbim! Bana kendini göster, sana bakaym5 dediinde '

Beni

göremeyeceksin
5437

ayetinde geçen ‘beni göremeyeceksin’ ifadesi doru-

lanm olur. Ayette olumsuzluk bildiren ‘len’ edat gelecekteki fiilleri

olumsuzlar. ar yorumuyla ayete bakarsak, imdiki anda bir eyi bil-

meyen kii gelecekte de onu tanyamaz. Çünkü gelecekte kendisine

göründüünde seni kendisinde inkâr ettii imdiki halin suretiyle gö-

rünmeyecek, seni görmek istedii gelecek zamandaki halin suretiyle

görüneceksin. Bu nedenle seni inkâr eden yine inkâr eder. Mertebeyi

ve hükmün ona ait olduunu örenene kadar inkâr sürer. Mertebenin

durumunu örendiinde, neyi gördüünü ve onun hakknda verdii

hükmü örenir. Çünkü Allah iki gözü veya gözleri olan kimselere

sürekli zuhur eder; bir gözü olan ise sürekli kaytlar içerisinde balan-

m olan ve tek gözü kör Deccal’dr. Allah birinin gözünü açarsa, O’nu

görebilir. Bu itibarla gözler Allah’n insana ihsan ettii nimetlerdendir.

Ayette ‘onun için iki göz yaratmadk m?’4™
buyrulur. Yani her halde de

beni görsün diye, iki göz verdik: Birinci hal imdiki zaman iken ikinci

hal gelecek zamandr. Bana bakyorken imdiki halde beni görmeyen

gelecekte de görmekten uzaktr. O beni görür, fakat onun madûbu

olduumu bilemez. Bunun nedeni, beni bir alamete göre talep ediyor

olmasdr. Acaba beni bir alametle aramak, beni bilmemenin ta kendisi

deil midir?

Benden bakas m var ki? Ya da ben olmayan birisi

?

Ey basiret üzerinde gözlerin çadr

!



3 l6 Fütûhât- Mekkiyye 15

Hakk aryorsan, fikirlerden uzak dur

Çünkü snanma mahalli benim srlarimdir

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ YETM ALTINCI BÖLÜM

Menzili 'Allah'tan baka güç ve kuvvet sahibi yoktur

(La-havle ve la-kuvvete illa billâh)' Zikri Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Güç ve kuvvet Allah’n

Allah’a iman eden için köyledir

in gerçei u ki, kul görmütür:

Güç ve kuvvetin Allah’a ait olduunu

kisini kendinde gören kimse

Allah’tan bir nur üzerinde bulunur

Allah Hz. Musa’nn kavmine öyle dediini bize bildirmitir: ‘Al-

lah’tan yardm isteyiniz -’
439

Bize de kendisiyle aramzda ikiye böldüü

namazda okunan Fatiha suresinde öyle dememizi emretmitir: ‘Ancak

senden yardm dileriz
’*40

Sonra ‘Namaz . benimle kulum arasnda bö-

lünmütür, kuluma istedii verilecektir’ denilmitir.

Bilmelisin ki La-havle ve la-kuvvete illa billâh (Allah’tan baka güç

ve kuvvet sahibi yoktur) zikri, Allah’n kendi suretinde yaratm oldu-

u kimsenin özelliklerinden birisidir. Baka bir ifadeyle bu zikri yap-
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mak, insan- kâmilin özelliidir. Melek olmak böyle bir makama sahip

olmaya elverili deildir ve meleklerin makam bundan uzaktr. Çünkü

melek, kuatc kul (abd- cami’) deil, aksine onun organlarndan

birisidir. Kuatc kul, efendideki bütün özelliklerin bulunduu kimse-

dir. O’nun bizi yaratmaya kadir olmasnn bir tezahürü ise bizim ya-

ratma (sözünü) kabul etmemizdir. Binaenaleyh herhangi bir yardm

olmakszn, yalnz bana mutlak bir güç yoktur. Allah bunu bildiimi-

zi bildii için, O’ndan yardm dilememizi emretti, çünkü kabul eden

(mümkün) güç yetiren muktedire muhtaç olduu kadar muktedir de

mümkünün kabulünü ister. Böylece bizimle Allah arasnda gerçekleen

taksim geçerli olabilmitir, çünkü Allah öyle buyururken doru söy-

ler: ‘Namaz kendim ile kulum arasmda ikiye böldüm: Yars bana,

yars kuluma aittir.’ ktidar Allah’a ait iken kabul bizden ortaya çkar.

kisiyle birlikte de âlem var olmutur. Bunun delili, muhal, yani im-

kânszn var olmay kabul etmeyiidir. Binaenaleyh iktidar muhale

nüfuz etmez, çünkü iktidarn özellii, onun ancak mümkün bir eye -ki

özellii kabul etmektir- taallukudur. Binaenaleyh bu zikri söylemek,

ancak kuatc kul adna anland ve sahih olabilir. Her kim bu kuatc-

lktan uzak kalm ve teberri etmise, o, kuatc kulun bir parçasdr;

ikisini birden kabul eden, kuatc, kendini ve rabbini bilen, edepli ve

ie hakkn verendir.

O'ndan bir güç veya kuvvet olmazd

Ben olmasaydm; ben ise varm

Benim bir kuvvetim veya gücüm olmaz

Olmasayd O! Demek ki ben kuatcym

Baknz! Bu zikir bir hazinedir. Allah Âdem’i kendi suretinde yara-

tp yeryüzünde halife klncaya kadar -ki bu esnada haber verdii üzere

itiraz edenler etmitir- mülkünde saklamtr. Âdem yaratlmazdan

önce ‘La-havle ve la kuvvete illa biilâh’ zikri duyulmamt. Kuatc
kulun dnda bu zikri söyleyenler ancak onun, yani insan- kâmilin

hükmüne bal olarak söyleyebilirler. Allah Ar’ yaratm, meleklerine
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onu tamlarn emretmi, melekler ise tamaya güç yetirememiler.

Aciz kaldklarnda ise insan suretindeki birinci tayc melek ayaa

kalkm ve Allah kendisine bu zikri örettiinde kendi diliyle ‘La-havle

ve la kuvvete illa billâh’ demi, ardndan dier tayc melekler onun

söylediini söylemi, böylece Ar’ tamaya güç yetirebilmilerdir.

Allah insan- kâmili yarattnda, onda -tpk Ar gibi- kendi evi olan

bir kalp yaratmtr. Bu nedenle âlemde müminin kalbini tayabilecek

hiç kimse yoktur, çünkü melekler Ar tamakta aciz kalmlard. Hâl-

buki söz konusu Ar müminin kalbinin bir köesinde bulunur ve mü-

min onun farkna bile varmaz ve hafif geldii için kalbinde arn bu-

lunduunu bilmez. Melekler Ar’n etrafnda döndüü gibi Allah es-

ma-i hüsna’nn bu kalbin etrafnda dönmesini salamtr. Kalbin ta-

yclarm ilahi bilgi, hayat, irade ve sözden ibaret olmak üzere dört

isim yapmtr. Bu sfatlarn arasndan hayat Ar’ tayan meleklerin

arasndan insann suretindeki birinci taycnn benzeridir. Bunun

nedeni, hayatn eyaya yaylm olmasdr; bu nedenle sadece canl ve

hayat sahibi olanlar vardr (her ey canldr). Hayat, dier sfatlar, yani

bilgi, irade ve sözün sahihlik artdr. Rivayete göre Cebrail Adem’e

Kabe’yi tavaf öretirken ona öyle demitir: ‘Sen yaratknazdan önce

biz Kabe’yi tavaf ediyorduk.’ Hz. Âdem sormu: ‘Siz tavafta ne derdi-

niz?’ Cebrail öyle cevap vermi: ‘Sübhanailah ve’l-hamdu lillah ve la

ilahe illallahu Allahu ekber (Allah münezzehtir, hamd Allah’a aittir,

Allah’tan baka ilah yoktur, Allah en yücedir).’ Hz. Âdem öyle demi:

‘Ben sizin söylediinize La-havle ve la kuvvete illa billâh’ ifadesini

ekliyorum. Böylece bu hazine Hz. Âdem’e tahsis edilmitir.

Burada seninle kabul edecein ey arasnda bir perde yoktur. Ba-

ka bir ifadeyle Allah’tan baka kendisini kabul ettiinde sana zarar

verecek ve seni kendi mertebenden -ki kemalin demektir- hayvaniyet

mertebesine indirecek olan kimse yoktur. Yükümlü olduun amelleri

yerine getirmede Allah’tan bakasndan elde edebilecein bir güce de

sahip deilsin. Bunun yan sra muktedir olsa bile, Hak ile senin varl-

nla meydana gelebilecek bir ey arasnda da var olmadnda senden

baka perde yoktur. Binaenaleyh ancak seninle var olan bir eyde

O’nun bulunmas gerekir. Öyleyse ‘kuvvet yoktur (la-havle)’, yani
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ancak seninle ortaya çkabilecek bir ie nüfuz edecek bir kudret yoktur.

Demek ki bu taksimden ‘La-havle ve ia kuvvete illa billâh’ ifadesinin

hakikati, kendisini talep eden hallere göre sende ve O’nda ortaya çkar.

Kuatc insandan daha kuanc bir varlk olmad gibi kendisindeki

en erefli parça da melekî parçasdr. Nitekim namazda da Allah’ zik-

retmek, onun en erefli parçasdr, yoksa zikir namazdan daha deerli

deildir! Ayn ekilde melek de insandan üstün deildir, çünkü zikir

namazn bir parças olduu gibi melek de insann parçasdr. Allah

öyle buyurur: ‘Namaz taknlktan ve tnükerden alkoyar.'
441

Yani sure-

ti itibariyle alkoyar. Çünkü ilk tekbir namaza yasaklar getirirken se-

lam namazdaki bu yasaklamaktan çkmak demektir.
‘
Allah’ zikir en

yücedir.’’
442

Yani namazdaki en önemli ksm, Allah’ zikretmektir, çün-

kü zikir onun en büyük parçasdr. Allah ile namaz klan kul arasmda

namazdaki taksim bu zikirde gerçeklemitir.

Bunu örendiinde, melein makamm örenmi, onun senin ha-

ricinde olmadn bilmi olur, kendinde bulunduu hal üzere gerçee

ulam, insafl davranm, mukayeseli bir ekilde -her kime gelmise-

ilahi isimlerin nereden geldiini örenmi olursun. Bu balamda Allah

ismi cami, toplayc isim demektir. Bununla birlikte isimlerde genellik

ve özellik bakmndan bir derecelenme vardr. Akln fikrini
‘

Rabbim

!

Bilgimi arttr’
443

ayetine verip Hakkn kendisine göre (kullarna) dav-

rand adaba uymalsn. Kul ‘La-havle ve la kuvvete illa billâh’ dedi-

inde, rabbi onu tasdik ederek öyle der: ‘La havle ve la kuvvete illa bî

(Benden baka güç ve kuvvet sahibi yoktur).’ Buna mukabil ‘Güç ve

kuvvet seninle ortaya çkar, ey kulum!’ demez. Çünkü söyleyeninden

böyle bir ifade ancak kendisiyle birlikte ortaya çkabilir. Allah hayvan

insann surette insan- kâmille ortak olduunu bildii gibi ‘La-havle ve

la kuvvete illa bike (güç ve kuvvet seninle ortaya çkar, kulum)’ dedi-

inde, hayvan-insan bu ifadeyi balamnn dna tarp saygszlk

yapacan da bilir. nsan- kâmil böyle edepsizlikte bulunmaz. Bu

nedenle Hak insan- kâmil ilahi edebi örensin diye hürmete riayet

etmitir. Bu, senin bilip inanacan bir meseledir; herhangi bir kimse

veya özel bir kul onu dile getirmez. Onu dile getiren olursa, sadece

kendinde durumun örenilmesi için açklamak üzere dile getirmitir.
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Çünkü Allah örettiklerini bilmeyenlere öretsinler diye âlimlerden

söz almtr. Allah’n onlara örettiklerinden birisi de edeptir ve bu

sayede hikmeti ancak ehline ulatrrlar. Bu davran, onlarn özellikle-

rinden birisidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ YETM YEDNC BÖLÜM

Menzili 'Bu konuda yaranlar yarsn' ve 'Böyle bir

ey için amel sahipleri amel etsin' Ayetleri Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

ahs derece derece yükselir ve sadr geniler

Hazine çkartlr, kap açktr

Öncekiler nerede! Ne onlar ne geçmiler

Akl ruhun getirdiini kabul eder

Fakatfikir gücüyle perdelenirler, dikkat ediniz

Bilgi verilmi ve ihsan edilmi

însajla bakarsan, bilgide kazanlan bir ksm yok

Akl kendi bana cnaylayamaz ve eletiremez

Savunma ve eletiri Allah’tan gelen eriat teraziyle yaplr

Eksiklik ve tercih böyle ortaya çkar

Akl Allah’n yaratt en yoksul ey, dikkat edin

Çünkü fikir kapsnn ardna atlm
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lah ve O’nu niteleyen güçler olmasayd

Aklda bir imkân olmazd

Akllar kayttr, onlara güvenirsen

Hüsrana urarsn, anla bu sözümü, benim bu sözüm bir iaret

eriat terazisiyle terazin hep elinde olmal

Onun mertebesi adalet ve tashih

Yarma öyle bir bilgide olmal ki

Hakk görmekle gönül nur ile açlmal

Bu yarma ya bir bedel olmaz

Zikirden, el-Kuddûs ve es-Subbüh'un zikrinden

Böyle bir ey için amel eden etmeli

Baka bir konuda iyi ya da kötü bir ey yok

Allah Teâlâ öyle buyurur;
c

Herkes kendi katlarnda olanla sevinmi-

tir.

1444 Sevinmenin sebebi, karlkl ilikidir.' nsan Allah’n katndaki

her eyin bir toplam olduundan, O’nun katndaki her ey ile insan

arasnda ba bulunduunu anladk. Bu itibarla her eyde insanla ilgili

bir yön vardr. Âlem varlktaki herhangi bir eye yönelmez, sadece

kendinden ona münasip bir eyi izhar eder. Kendisine herhangi bir hal

baskn gelmez; âlem her halde kendine münasip halle birliktedir. Nite-

kim Allah bulunduumuz her yerde bizimledir. ‘nsanlarn çou bil-

mez.

5445 Yani bu durumu bilmez. Hatta onlar bunun deerinden haber-

siz olduklar gibi bu beraberlii de görmezler. Bu durum onlar dün-

yay ve içindekileri knamaya, âhirete kar, her iki âleme, ksaca Al-

lah’n dndaki her eye kar zahitlie (onlar deersiz görmeye) sevk

etmitir. Böyle davranmalarnn sebebi, büyük insanlardan bu hususta

aktarlm hikâyelerdir. Dünyay eledren bu insanlar, büyüklerin söz-

lerini gerçee aykr baka bir anlamda yorumlam, Allah’n dndaki

her eyin O’nn karsnda perde olduunu zanneuni, perdeleri parça-

lamak ve ortadan kaldrmak istemi, bunun için de zahidikten baka



322 Fütûhât- Mekkiyye

yol bulamamlardr. Burada bu yaklam yeterli bir ölçüde açklaya-

cam.

Bu itibarla Allah her gün yaratlmlarn bir iinde bulunurken

cennet de -ki oras Hakka yaknlk, O’nu görmek yeridir- tüm arzularn

ve .hazlarn bulunduu bir yerdir. ayet cennet Hakka perde olsayd,

cenneti deersiz görmek (züht) ve onu perde kabul etmek anlaml

olabilirdi. Ayn ey dünya hayat için geçerlidir. Allah cinsleri, türleri

yaratm, âlemdeki bireyleri izhar etmitir. Yaratmann gayesi, yaratl-

ma bakmakla onu Yaratana ulatracak bilgiyi elde etmemizdir. Baka

bir ifadeyle Allah herhangi bir eyi onu deersiz görelim diye yaratma-

d. Demek ki yaratlm bir eye yönelmek, onu (tanmak için). srarl

olmak ve onu sevmek zorunluluktur. Çünkü âlem (ve yaratlm her

ey). Hakka ulatran düünme yoludur. Her kim delili deersiz görür-

se, hiç kukusuz, medlûlü de deersiz görmü olur ve böyle bir insann

dünya ve âhireti hüsrana urar. Apaçk hüsran bu demektir. Böyle biri

Allah’n âlemdeki hikmetini bilemeyecei kadar Hakk da bilemez ve

‘ticareti fayda vermeyip doru yolu bulamayan zarara uramlardan’

olur. ‘Adam’ ismini hak edecek kii, (bütünüyle Allah’a adanm anla-

mnda) saf dindarlkta Hakkm suretiyle zuhur edendir. Böyle biri her

hak sahibine hakkm verir ve önce nefsinin hakkyla balar; çünkü nefs,

yaratlmlar arasndan kendisine hakk terettüp edenlerin hepsinden

daha yakn olandr. Allah’n hakk, yerine getirilmek bakmndan daha

önceliklidir. Allah’n insan üzerindeki hakk ise her hakk sahibine

ulatrmaktr. ‘Böyle bir ey için amel sahipleri amel etmelidir.
,iiö Amelin

bize izafe edilmesi gerekir ve bu nedenle de Allah amelleri bize izafe

etmi, onlarn yerlerini, mekânlarm, zamanlarn ve hallerini belirle-

mi, vacip, mendub veya mubah olmak üzere bize onlar emretmitir.

Bunun yan sra Allah belirli ilen bize yasaklam, onlarn mahal, me-

kân, zaman ve hallerini belirtmi, haram ve mekruh olmak üzere bize

onlar yasaklamtr. Bütün bu emirler ve yasaklar için hesapl veya

hesapsz bir karlk belirlemitir; bu karlk dünya ve âhirette haz

veren iler olduu kadar ac veren iler de olabilir. Allah bizi yaratm,

bizde haz veren karl talep eden ve ac veren cezadan tabii olarak

kaçmay gerektiren özellik yaratmtr. Allah yönettiklerime (raiyye)
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kar benim adma hak ve vazifeler belirlemitir. Çünkü Allah bende

düünen (nâtk), yöneten, akl ve fikir sahibi, yükümlü tuttuu ileri

kabule istidad nefs yaratmtr. Nefs O’nun hitabnn muhatab oldu-

u gibi Allah’n teklifle yükümlü tuttuu ve emir-yasaklarna balan-

masn istedii, snrlarnda durmak ve kurallarna uymakla mükellef

kld nefstir. Snrlar, nefs için belirlenmi olan Allah’n hakk, nefsin

hakk ve bakalarnn haklaryla ilgilidir. Hak sahipleri dc ya sözle veya

zahiri veya batnî halleriyle kendisinden haklarn talep ederler. Kulak

kendi hakkn ralep eder, göz, dil, eller, karn, cinsel organ, iki ayak,

kalp, akl, fikir; nebati, hayvani, gazab (öfke gücü), ehvani (arzu)

güçler de kendi haklarn nâtk nefsten talep eder. Bunun yan sra hrs,

emel, korku, umut, teslimiyet/islam, iman, ihsan vb. (duygusu) gibi

kendisine bitiik âlemden olan eyler de haklarn talep eder. Allah

insana evvelemirde bu haklardan herhangi birisinden gafil kalmamay

ve her birini Allah’n belirledii yerlerde kullanmay emretmitir. Allah

bütün güçleri haklarm talep etmek üzere nefs-i nâtka’ya yönlendir-

mi, hepsini kendisinden ayrlamayacaklar zati bir özellik olarak

O’nun hamdini söyleyici olarak yaratmtr. Allah bütün bu güçlerin

üzerinde hüküm sahibi olan nefs-i nâtka’ya yönelmi bu haklar sabit

bir hak olarak belirlemi, bunu dünya ve âhirette devam eden ve onla-

rn zatlar gerei yerine getirdikleri tespihin bir karl yapmtr. O
güçlerden hiç birisi kendi iradesiyle Allah’n emrine kar gelmez; on-

lardan ortaya çkan itaatsizlik, üzerlerindeki yönetici nefs-i nâtka’hn

icbaryla gerçekleir. Onlar üzerlerinde vali olan nefs-i nâtka’nn sözü-

nü dinlemek, ona itaat etmekle memurdurlar. Bu itibarla yönetici nef-

sin zalim olmas (onlarn hakkn vermeyii), yönetimi altndaki güçle-

rin lehine, kendisinin aleyhine; adil olmas güçlerin lehine olduu gibi

kendisinin dc lehinedir. Binaenaleyh Allah zilyetmi olduumuz üzere

insana bitiik (muttasl) yönetilenlere nefs-i nâtka’nm kendilerini icbar

ettii iten uzak kalma imkân vermemitir. Hâlbuki kendilerine emir

verip onlarla ayn (snftan olmayp) dlarnda kalan nefs-i natka için

durum böyle deildir,

Allah onlar için hissî cezay nitelemi, dünyada dünyalk nimetler-

den verilmi misallerle bu cezaya (karlk) ahit tutmu, âhiret için de
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vaatte bulunmutur. Bir ksmna ceza âhirette göstermitir. Dünya

hayatnda ise gözle görülen bir cezadr. Böylece kii dünya hayatmda

gözüyle sadece ayn nimeti görenin ve yönettikleri içinden ayn hazz

talep edenlerin deerini takdir edebilecei bir haz görür. Bu durumda

o da kendisinden hakkn talep etmeye ve men edilmemeyi talep eder.

‘Bu konuda yaranlar yarmaldr .’
447 Bundan büyük bir yar (konusu)

olabilir mi? Marifeti kemale ermi arif kendisinde rabbini müahedeyi

ve O’nu fikir ve müahede yoluyla bilmek isteyen ksmlarn (güçler)

bulunduunu bilir ve o ksmlarn haklarn kendilerine vermesi üze-

rinde bir vazife olarak ortaya çkar. Bunun yan sra mizacna mülayim

ho besinleri arayan bir parçann bulunduunu, bunun yan sra içecek,

cinsel iliki, binek, elbise dinlemek ve duyusal nimetleri talep eden

parçalarn bulunduunu bilir. Bu durumda Hakkn onlar için belirle-

mi olduu haklar söz konusu parçalara ulatrmas gerekir. Böyle bir

hale sahip bir insan varlklardan herhangi birine nasl deersiz görebilir

ki (nasl zahit olabilir ki)? Allah her eyi onun için yaratmtr: Bunun-

la birlikte insan, kendisine veya bakasna ait eyleri örenmek için bir

bilgiye muhtaçtr ki ‘her ey bana aittir’ demesin. Bu itibarla güzel

eyler söz konusu olunca, kendisine ait olduunu bildiklerine bakar,

bakasna ait olanlardan gözünü alr ve onlara bakmaz; çünkü bakas-

na ait olan ona yasaklanmtr. Bir insann vera (üphelilerden uzak-

lamak) ve uzaklamadan olan pay bu kadardr. Züht ise öncelikli

olana dairdir. Vera veya dier terkler ise öyle deildir. Öncelikli olana

gelirsek, insan, mertebeye bakar vc onm gereine göre amel eder;

mertebenin gereini ise Allah âri Peygamber’in diliyle bildirmitir.

Öncelikli olan dikkate almalar itibaryla bu insanlar ‘zahit’ diye isim-

lendirilmilerdir. Çünkü dünya hayatnda (öncelikli olann dndaki)

nimetlerden yararlanmalar mümkünken onlar bunu yapmamlard.

Allah onlar serbest brakm, kendilerine öncelikli olan tercih etmeyi

zorunlu klmam veya dierlerini yasaklamam, buna tevik etmemi

veya mekruh kalmamtr. Bunu bilmelisin!

Sonra muhayyer braklm (mubah) nimete baklr: Ondan yarar-

lanmak kiinin kendisi adna onu terk etmeye (niyetlendii) daha yüce

makama ulamann önünde perde midir, deil midir? Mubah vc mu-
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hayycr ey söz konusu makama ulamada -sahih ve selim akla göre-

engel tekil ediyorsa, onu brabr ve ona kar zahit davranr. Rabbin-

den gelen bir delile dayanarak, mubahtan yararlanmann bir zarar

vermeyeceini ve daha yüce bir makama/mertebeye ulamann önünde

engel tekil etmeyeceini görürse, onu terkin faydas yoktur. Nitekim

Allah Hz. Süleyman’a öyle demitir: ‘Bu sana olan ikrammzdr, ister

dat, ister hesapsz bir ekilde mî/’
448

Yani ilerin kendisi hakknda birbi-

rine kart kimselerden olma! leri birbirine kartran insan, muba-

ha kar zahit davrandn zannederken gerçekte (nefs-i nâtka’nn)

himayesi altnda bulunan parçalardan birinin hakkn yerine getirmez,

baka bir parçann talep ettii hazz yerine getirir (adil davranmaz).

Böyle bir davran bilgisizliin ta kendisidir. Çünkü bir hakikat ötekine

‘bu benim hakkm deil 5

der. Allah’n nefsi yönetmekle yükümlü tut-

tuu kula layk olan ey, bilgili olmaktr. Bilgili olunca, bilgisi onu

yönlendirir ve bilgisinin hükmüne göre davranr; voltsa kendisi bilgiyi

yönlendirmez. Çünkü bilgisini o kullanrsa, bilgi onun hükmüne bal
olur; bazen kullanr, bazen onunla ameli terk eder. Demek ki terk

bilgiyle yaplr. Bilgi insan kullanr ve yönlendirirse, kii bilgi tarafn-

dan kullanlan ve bilginin etkisine konu olandr ve bilgi zorunlu bir

ekilde onu doruya yöneltmi, o da haklar sahiplerine teslim etmitir.

Alemde böyle bir imam nadir bulunur ve bu nedenle öyle der:

‘Cömert insan malyla cömerdik yapan kimse deildir. Cömert bilgiye

kar nefsiyle cömert olandr.’ Böyle biri bilgisinin otoritesi altndadr

ve âlemin büyüüdür. lahi emirler ve yasaklar bilmekten ise Allah

izin verirse kitabn son bölümünü tekil eden Vesaya (vasiyeder) bö-

lümünde zikredip kitab onunla bitireceiz.

Bu düsturun kazandrd faydalara ve sana söylediklerime bakma-

lsn! Sana söylediklerimin neticesi ve hedefi, seni en güzeli, en doru-

yu ve en öncelikliyi aratrmaya sevk etmektir. ‘Allah hakk söyler ve

doru yola ulatrr
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DÖRT YÜZ YETM SEKZNC BÖLÜM

Menzili 'Miskal miktar bir tohum bile olsa ve bir ka-

yalkta veya göklerde veya yerde olsa Allah onu geti-

rir, Allah latif ve habirdir' Ayeti Olart Kutub'un Hali-

nin Bilinmesi

Rzk Rezzak getirir, baka bir ad yok

Ya da varl yok, eseri yok

el-Vehhab’t rzkta hükmü olduunu söyleme!

Böyle bir söz geçerli deildir

Çünkü rzk vermek vacip bir i

el-Vehhab'da ise zorunluluk olmaz, kul ise snanr

‘Allah'n bakiyesi sizin için daha hayrldr Yani Allah’n kendisini

kullanmay helal klp O’na ibadet etmek üzere ihtiyaçlarn karlaman

salayan ey senin adna daha hayrldr. Allah bu helal ksm ‘bakiye

(kalan)’ diye isimlendirdi* çünkü O yeryüzündeki her eyi asl itibariyle

senin için yaratt. Sen de kaytsz bir serbestlik sahibiydin; dilediini

kullanr, dilediini brakabilirdin. kinci merhalede ise Allah serbest

kldklarnn bir ksmn yasaklam, diledii bir ksmn geride brak-

mtr. ‘Allah'n bakiyesi’ geride braktklar demektir ve onlar senin

için daha hayrl klmtr. Çünkü Allah bilir ki, asldaki hükmü dikkate

alan baz kullarn nefisleri bakiyenin deerini göremeyecektir ve bu

nedenle onlar asln hükmüne göre tasarrufta bulunurlar. Buna karlk

Allah onlar için bakiyenin daha hayrl olduunu söylemitir. ‘Mümin

iseniz...’
450 Yani yeryüzündeki her eyi sizin için yarattm tasdik edi-

yorsanz, bunu bilirsiniz. Bu konuda beni tasdik ederseniz, sizin adn-

za geride braktm (bakiye) ksm hakknda da tasdik edersiniz. kisi-

ni ayrr, bir ksmna inanr ve bir ksmn inkâr ederseniz, mümin

olamazsnz. Bunun yan sra, nimetleri toplasanz ve onlara üiiseniz
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bile ancak sizin için takdir ettiim miktar elde edebilirsiniz. Fakat siz

bana asî oldunuz. Bununla birlikte sizin adnza takdir ettiime yönel-

meniz veya ondan yüz çevirmeniz durumu deitirmez: Ben mutlaka

onu size ulatracam* çünkü ben onu (size ulatrmay) sizden daha

çok isterim. Nitekim ecelinizin gelmesini de sizden daha çok talep

edenim. Size nzk vermem, bana bir iyilik yapmanz veya bana kar

suç ilemenizle ilgili deildir. Ben iyiyi, günahkâr, yükümlü olan ve

olmayan rzklandrdm gibi iyiyi, günahkâr, yükümlüyü ve yüküm-

lü olmayan öldürürüm. Benim inayetim -baka bir eyden deil- bu

bakiyeden sana ulatrmakla ortaya çkar. te böyle bir bakiyede ken-

disine ulaan kimseye dönük inayetim ortaya çkar. Çünkü hiçbir nefs

rzk tamamlanmadan ölmeyecei kadar hiçbir nefs eceli gelmeden

ölmeyecektir; rzkn az veya çok olmas durumu deitirmez. Rzk
bedenin kendisiyle ayakta durduu ve gücünü muhafaza eden eydir;

topladn veya sakladn rzk deildir. Topladklarn bazen sana

bazen bakasna ait rzk olabilir; fakat hesabn -toplayan ve kazanan

sen olduun için- sen vereceksin. Bu nedenle ancak kendini veya Al-

lah’n kendisi adna çalmakla yükümlü kld kimseleri besleyecek

kadarn kazanmalsn; ilave olarak Allah’n sana ihsan ettiklerini Al-

lah’a itaat için çalacan bildiin kimselere ‘nimet verici’ olarak ula-

trmaksn. Onlar tanmazsan bile, yine de ulatr! Çünkü ‘senin mül-

kün’ dediim bir rzktan nimet vermi olmann faydasndan mahrum

kalmayacaksn. O nimette sen, nimetin sahibi -ki benden bakas de-

ildir- gibisin. Öyleyse sen benim naibimsin ve naip kendisini vekil

atayann özelliine sahiptir. Kukusuz Ben, bitkileri, hayvanlar, itaat-

kâr ve günahkâr rzklandrmm! Sen de öyle yap: taatkâr bütün

gayretinle ara. Böyle yapmak nasibini bollatraca ve yüceltecei

kadar ayn zamanda senin adna daha öncelikli ve övülür bir davran-

tr.

(Allah insana diyor ki) bilmelisin ki: Sana bir inayet olarak, zat-

nn var olmasn salayp nefsine nimet olacak hususlar Ben yarattm
gibi senin için öyle bir ey daha yarattm ki, onda tasarruf ettiinde

ilahi isimler onunla hayat bulur vc nefisleri nimete kavuur. Bu du-

rumda her nerede bulunursan bulun, sana rzkn getiren Ben olduum
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gibi o nimeti isimlere ulatran da sen olursun. Her nerede olursan ol,

rzkn orada bulunur, çünkü Ben senin yerini ve bulunduun mevzii

bildiim gibi senin rzkn da bilirim. Hâlbuki sen yiyene kadar ve tam

olarak onu bildirene kadar rzkn bilmezsin. Rzkla beslenip rzk

senin bütün varlna yayldnda, onun senin rzkn olduunu anlar-

sn. Ben seni bildiim gibi esma-i hüsna’nn (ilahi-güzel isimler) hak

ettii ve hayatiyetlerinin vc eserlerinin kendisine bal olduu rzk

bilirim. O rzk sana bildirdim, seni o rzk onlara getiren kimse kl-

dm. Sana verdiim rzka karlk senden ükür talep ettiim gibi sen

de onlara getirdiin nimete karlk isimlerimden ükür talep etmelisin!

simlerim sana ükrettiinde, ben de teekkür etmi olurum. Bunun

neticesinde benzerini ancak ayn ii yapann elde edebilecei bir mutlu-

lua ularsn. lahi isimlere âlemden bu rzkn ulamas gerekir. Fakat

isimlerim, ancak onlara böyle bir ilgi ve özenle yönelenlere ükrede;

onlardan gafil kalarak nimet getirene teekkür etmezler.' ‘Hiç bilenler ile

bilmeyenler bir olur mu ?’451 Hayr, Allah’a yemin olsun ki! Günah ile-

yenlerle iman edip salih amel ileyenler yaarken ve ölümlerinde bir

deillerdir. ‘Ne kötü hüküm veriyorsunuz!’ Yani verdiiniz bu hüküm

ne kadar kötüdür. Sonra sözümü açklayarak Lokman’n oluna dönük

tavsiyesini söylerim:
‘

Bir kayalkta bile olsu ...’
452

Yani Allah’n yaratkla-

rna kar efkat duygusu, tamayan bir kat kalpte bile bulunsa! Allah

öyle der:
l

Sonra kalpleriniz katlat, onlar ta gibi hatta daha kat ol-

du.’
45 * Ayette ‘daha kat oldu’ denilmitir, çükü ta bir balyozla kendi-

sine tesir etmeni engelleme gücüne sahip deildir. Buna mukabil kalp

hiç kukusuz ona etki etmeni engelleyebilecek güçtedir, çünkü kalp

üzerinde otoriten yoktur ve bu nedenle tatan daha kat olabilmitir.

Baka bir ifadeyle, daha engelleyici ve korunakldr. Bir insana iyilikte

bulunsan bile, kalbinin sana yumuamas gerekmez: Kalbin yumua-

mas ona kalmtr.

Anlatlr ki, adamn biri kat ve sert bir ta krm, tan ortasnda

bir boluk bulunuyormu, orada aznda yeil bir yapra yiyen böcek

görmü. Eski nebilerin sözlerinde aktarldna göre yeryüzünün altn-

da bir kaya ve menfezi bulunmayan kayann içinde bir hayvan yaar ve

Allah onun gdasn orada yaratmtr. Hayvan öyle tespih edermi:
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‘Mekânmn uzaklna ramen beni unutmam Allah’ tenzih ederim.’

Uzaklk derken Allah ile aradaki mekân uzakl deil, rzklarn ulaa-

ca yerle arasndaki uzaklktr. Çünkü Allah’n bütün yaratklara me-

kân yaknl eitken manevi yaknl farkl farkldr. Bunu bilmelisin!

Ayetin devamnda öyle denilir: ‘Veya gökyüzünde...’ Kastedilen yl-

dzlarn feleklerde yüzmeleri vesilesiyle âlemdeki rzklarn yaratlmas

için rükünlere yaptklar tesirler veya yamurlardr; çünkü Arapçada

sema (gök) ayn zamanda yamur demektir. air öyle der:

Sema (yamur) bir kavmin toprana dümeye görsün

‘Scma’ derken yamur kastedilir. Ayetin devamnda Veya yeryü-

zünde’ denilir. Kastedilen yeryüzünün kabiliyeti ve azklarn oluumu-

na elverililiidir. Yeryüzü rzklarn ortaya çkt mahaldir ve bu yö-

nüyle çocuun yetitii bir mahal olan anneye benzer. Buna mukabil

baba ise çocuk kast tasa da tamasa da rahme att suyla ona tesir

eder. Ayn ekilde yldz felekte yüzer ve yldzlarn yüzüü vesilesiyle

ana rükünlerde meydana gelen ve doumu gerektiren durumlar zuhur

eder; doumun yldz tarafndan amaçlanmas veya Allah’n kendisine

vahyettii bilgiye göre gerçeklemesi mümkündür. Allah her göe ilahi

emrini vahyetmitir ve söz konusu emri ancak kendisine vahyedilmi

sema bilir. Bu hardal tanesi gizlilii hatta küçüklüü nedeniyle her

nerede bulunursa bulunsun, Allah onu getirecektir. Allah bunu bildir-

mekle, yerine getirmekle yükümlü tuttuu ii yerine getirmenin gere-

ine dikkat çekmitir. Çünkü bir eyi yerine getirirken O’ndan bir ey

umarsn. O ise senden bir ey beklemez, çünkü O âlemlerden müsta-

niyken sen O’na muhtaçsn. Binaenaleyh yerine getirmekle yükümlü

olduun bir ii O’na ulatrman, senin O’na ve bu sayede elde edecein

menfaate olan ihtiyacn pekitirir. ‘Allah Latiftir
’454

Yani bilinemeye-

cek kadar, hatta hardal tanesinden kendisini bilmeye ulalamayacak

kadar gizlidir.
c
Habir’dir.’

455
Habir olmasnn nedeni, fakirlikten kur-

tulma hrs nedeniyle bu hardal ondan talep edenin mekânna sirayet

etmesidir (letafet). Fakirlikten kurtulma lurs dedik, çünkü canl rzk

kendinden aclar uzaklatrmak amacyla arar, baka bir gayesi yoktur.

Acy hissetmemi olsayd, herhangi bir eyi aramazd. Dolaysyla
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faydalanmak, acy ve elemi kendinden uzaklatrmak demektir. Bu iin

en önemli ksmdr. Cennetin özellii, orada arzunun gerçeklemesiyle

arzulanann gerçeklemesi bir olmasdr. Öyle ki arzulanan, arzunun

gerçekleme ann takip eden ikinci anda meydana gelmi olsayd -

arzulanan ey arzu esnasnda bulunmad için- ac ve elem meydana

gelirdi. Nitekim dünya hayatnda arzu ile arzulanan ey ayn anda

gerçeklemez. Bu nedenle burada elemlerin bulunmas kaçnlmazdr.

Arzulanan gerçekletiinde, en büyük haz, acnn uzaklatrlmasdr.

Bunu anlamal ve iyice incelemelisin! Çünkü bu bilgi sana fayda verir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’.

DÖRT YÜZYETM DOKUZUNCU
BÖLÜM

Menzili 'Allah'n emrini yüceltmek, onun için rabbi

katnda daha hayrldr7 Ayeti Olan Kttub'un Halinin

Bilinmesi

Kim Allah'nyasaklarn (hurumât) yüceltirse

O’ndan baka varlk görmüyordur

Alemdeki her ey O'n haremi

Varlkta sadece O’nun haremi var

Onlardan habersiz kalan yücelten deildir

Hayr! Hükümde de elenen deildir

Nasl olur O’nun emirlerini unutur

Eyay Allah ile gören kii
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O bir komuyu bile görür

Ben ise ondan habersiz kahrm

Alem, Hakkn haremi (tesir mahalli) olduu gibi bütün var olan-

lar o haremin iskân edildii yerdir. Haremlerin (e) en büyüü de tabii

nikâhn (cinsel birleme) etkisinin meydana geldii eydir, çünkü o

harem, oluma yeridir. Bütün âlem Allah’n haremidir, çünkü o, varlk-

larn ortaya çkmasnn sebebi olan ilahi hükümlerin oluma yeridir.

Alemde ortaya çkan her varlk, O’nun hareminden biri olur. Bu itibar-

la Âdem karsnda Havva onun haremi ve eidir; ondan ortaya çkm
ve bu nedenle onun ayn olduu gibi Âdem de Havva'nn ayndr.

Allah onda Âdem’in oullarn meydana getirmitir. Çünkü Havva

Âdem’in sol kaburgasyd ve insan diye bilinen ekli kabul etmitir.

Allah’n âlemde yaratt eyler de boyledir. ‘Hepsi Oddandr’ ayetinde

bu hususa iaret vardr. Allah Hz. sa hakknda da ‘O’nun ruhu’ demi,

bakasna nispet etmemitir, çünkü ortada bir bakas yoktur. Öyleyse

âlemde Allah’n haremlerini (tesir mahallerini ve edilgenleri) yücelten

kii, gerçekte, kendini yüceltmi demektir. Binaenaleyh senin undan

ya da baka bir eyden deil, O’ndan var olduun bellidir. O halde

Allah'n haremini yücelten, gerçekte O’nu yüccltmitir ve Allah’ yü-

celtmek kii için en hayrl itir. Bu hayr, kiinin tazimine karlk elde

edecei ödüldür. Bu durum ‘

Allah’n iarlarm yücelten...’
456

veya ‘Al-

lah'n yasaklarna sayg gösteren...*
57

veya
*
Rabbinin katnda ...*

56
gibi

ayetlerde zikredilir. Bizim yöntemimize göre bu zarfta amil, ‘Kim yü-

celtirse
**9

ifadesidir. Kim onlar rabbinin katnda, yani o mertebede

yüceltirse demektir. Rabbinin katnda bulunduun mertebeleri ara-

trmalsn. Onlar nelerdir? Mesela birisi namazdr. Çünkü namaz klan

rabbiyle münacat eder ve o rabbinin katindadr. Orada Allah'n hare-

mini yücelttiinde, bu davran onun için daha hayrldr. Hareme

sayg göstermek, onunla bezenmek demektir. Böylcce sen de yüceltilir-

sin. Yüceldiinde, haremle olduu gibi seninle de tekvin gerçekleir.

Ru durum ‘Rir yiik yüklendiinde Allah’a dua etmilerdi’ ayetinde

belirtilir. Mümin temiz bir halde uyuduunda, ruhu rabbinin katinda-

dr. Bu durumda Allah’n haremini yüceltmi olur ve böyle bir deerli
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mertebede onun adna müjdeler gerçekleir; müjde uykusunda olabile-

cei gibi veya bakas onun adna bu müjdeli durumu görebilir. Kulun

kendisinde rabbinin katnda bulunduu mertebeler pek çoktur. Kul o

mertebelerde Allah’n haremlerini müahede ederek yüceltir.

Bu bolüme dair geni açklama sözü uzatr. Bu ksa iaret ise geni

açklamayla ortaya çkacak faydalan anlay sahibine ulatrabilir. Bu

kadar açklama maksad ifade için yeterlidir. Hamd âlemlerin rabbi

Allah’a aittir.

‘Allak hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ SEKSENNC BÖLÜM

Menzili 'Ona henüz çocukken hikmet verdik' Ayeti

Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Mizaçtandr insann bütün güçleri

Ruh ve beden olarak, dorudan ayrlma sakn

Tasarruf ederken zamanla zayflar o güçler

Bedenin maruz kald hastalk nedeniyle

Onlarn adetlerini gideren bir i gözükürse

Bil ki Bir ve Samed ilah’n hükmüdür o

sa veya ona benzeyen insanlar gibi

Bir insan toplutununyaptn bir kii yapar
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Size gelen mucizeyi gösterir

insann güçlük içinde yaratlmasndan baka bir ey deil

Allah öyle buyurur: ‘Doduu gün, öldüü gün, diriltilecei gün ona

selam olsun.'
460 Bu selam Allah’tan ona gelen bir selamdr. Hz. sa ise

Allah’n Yahya’ya dönük inayetinin karsnda kendi durumunu haber

vermek üzere öyle demitir: ‘Doduum gün, öldüüm giin, diriltileceim

gün bana selam olsun.
5461 Muhammedi varis gelir ve bu sözlere ekler:

‘Ben nebiydim, Âdem suyla toprak arasndayken.’ öyle ki:

Gençliin en güzel çalar pek güçlü

Çünkü nalsa sabit ki Hakka yakndr onlar

Sufi kavminin bilgisi zevk ve tecrübedir

Onlar aratrmayla idrak edilemez

Hz. Peygamber yamur yaarken elbisesinin önünü açp rabbmin

katndan yeni gelen yamur isabet etsin diye gösünü öne çkartrd.

Bu hadis, yamurun Rabbin katndan yakn geldii hakknda eriattaki

açk bir ifadedir. Öyleyse âlemde ilk olan herkes, rabbiyle, yeni bir

ahittedir ve âlemdeki her ey ilktir; çünkü hepsi bir ‘eyedir ve rabbiyle

yeni bir ahit içindedir. Allah her eye ‘ol’
462

demitir. Bütün âlem, ister

halk (yaratl) âlemi olsun, emir âlemi saylr. Emir ve halk âleminin

mahiyetini açklamtk. Emir âlemi, halk âlemindeki ‘özel yön (vech-i

has)’ demektir. Nazarî düünceyle metafizik yapanlarn hiç biri bu

konuyu anlamamken Allah ehli onu ‘zevk’ yoluyla örenmitir. Ço-

cuk için bu yaknlk yeni ortaya çkmt; kastedilen yaratma ve yarat-

ma emrini (ol) duymann yaknldr. Hz sa’nn Allah’a yaknl
idrak etmesi arasnda engel yoktu. Bunun nedeni yaratlndaki unsur-

lar âleminin (etkisinden) uzaklktr. Bu itibarla Hz. sa unsurî bir ba-

badan meydana gelmemitir. O Allah’n ruhu ve Meryem’e att keli-

mesiydi. Ortada kendisinden sudur ettii Haktan onu habersiz yapacak

kimse yoktur ve bu nedenle müahede ettii halden haber vermi,

henüz beikteyken kendisi hakknda annesine iftira edenler hakknda
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hüküm vermitir. Allah ise Hz. sa’nn konumas vc hurma dallarnn

ona doru eilmesiyle tezkiye etmitir ki o iki ahitten daha iyi ahit

yoktur. Hz. sa ‘Ben Allah’n kuluyum
'463 demij kendisi hakknda Al-

lah’n kulu olduu hükmünü vermi, ‘falancann olu’ dememiti.

Çünkü öyle biri yoktu: Sadece Cebrail’in ruhunun suretinde tecelli

eden Hak vard. Bunun nedeni tabiatta alk olunan yöntemin dnda
gerçekleen bu özel yaratma üzerinde hüküm sahibi olan zorunluluktu.

c
Bana kitap verdi .'

464 Peygamber olarak gönderilmezden önce ncil Hz.

sa adna ortaya çkm, böylece rabbinden açk bir delile sahip olmu,

ilah kitabn sahibi olduu hükmünü vermi, ‘beni nebi yapmtr’

demitir. Burada nebiliin Allah taralndan belirlendii hükmünü

vermitir. Çünkü Allah öyle der: ‘Diledii bir surette seni terkip eder .'
465

Baka bir ifadeyle Hz. sa suretlerde Allah’n belirlemesiyle bulunur ki,

bu durumun onun zatndan olduu zannedilmesin! Peygamber olmak

(veya herhangi bir surette ohnak), ilahi bir tahsistir. ‘Beni mübarek

kld.'466 Yan bana benden bakalarnda bulunmayan fazladan bir ey

tahsis etti. Bu fazlalk, Hz. sa’nn velayetin hatemi (hatmü’l-velaye)

olmas, ahir zamanda inmesi ve Hz. Muhammed’in eriatna göre

hüküm verecek olmasdr. Bu sayede rabbini kyamette Muhammedi

suretlerde ve Muhammedi gözle görenlerden olacaktr. ‘Her nerede

olursam ...'
46'7 Dünyada veya âhirette, beni mübarek lald. Çünkü Hz.

sa’nn iki hari olacaktr: Birincisi peygamberlerin, dieri Hz. Mu-

hammed’in tabileri olan bizim aramzda gerçekleecek hairdir. ‘Bana

namaz tavsiye elti
.’
468

Kastedilen Hz. Muhammed ümmetine yerine

getirilmesi için farz klnan namazdr, çünkü kelime burada belirlilik

taksyla gelmitir. ‘Ve zekât emretti.’ Zekât da öyledir. ‘Yaadm
sürece ...'

469
Kastedilen yükümlülük vaktidir ve o vakit dünya hayatdr.

‘Annemi bana vasiyet etti ...'
470 Burada yaratlna dikkat çekmitir, çün-

kü onu douran annesidir ve annesi sa’nn yaratld yer olmu, onun

yaratlndaki unsurî nispeti azalm, böylece sa annesinden daha çok

rabbine yakn olmu, rabbiyle arasndaki kulluk ilikisi daha yeni ve

güçlü olmutur. ‘Beni cebbar ve bedbaht yapmad .'
471 Çünkü böyle bir

davran her kimden meydana gelirse ancak bilgisizlikle meydana gelir.

Bilgisizlik ise unsurdaki karanln otoritesinden ibarettir. Doa âlemi
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içinde unsurlar âleminin durumunu bu kitabn pek çok yerinde açk-

lamtk, ‘
Selam (esenlik) benim üzerime olsun.*

72
Böyle demesinin nede-

ni, rabbi karsndaki mertebesini ve O’nun karsndaki nasibini bil-

mesidir. ‘Doduum gün..*
73 Yani doumu esnasnda bebeklerle görevli

kaba kölenin tesirinden kurtulmutu. Köle Hz. sa’nn doumunu ilan

etmemi, Hz. sa Allah’a secde edici olarak domutu. ‘Öldüüm gün

de...’
474 Burada öldürüldüü iftirasn atanlar yalanlanmur. Hz. sa

‘öldürüldüüm gün’ dememitir. ‘Canl olarak diriltileceim gün de...’
475

Büyük kyamet demektedir. Burada ölümünü pekitirmektedir. Binae-

naleyh Allah henüz beikte emzikli bir çocukken, ona belirttii üzere

hikmet vermitir. Hz. sa’nn Rabbiyle ilikisi, halaolu Yahya’nn

ilikisinden daha güçlü ve tamd, çünkü Hz. sa rabbinin selamm

kendisine vermiti ve bu nedenle ilah olduu iddia edildi. Hz. Yah-

ya’ya selam veren rabbiyken onun selam bilip bilmedii hakknda

kesin bilgi yoktur.

Bilmelisin ki insanlar, büyüktekini deil de, küçük bir çocuktaki

hikmeti garipserler. Bunun nedeni onlarn düünce ve tefekkürden

ortaya çkan hikmete aina olmalar ve çocuun ise tabii olarak öyle bir

hikmetin mahalli olmaydr. Bu nedenle onun hikmeti söylediini ve

böylcce Allah’n inayetinin bu görünür mahalde ortaya çkrn söy-

lemilerdir. Hz. sa ve Yahya’nn fazlal ise zevk bilgisiyle söyledikleri

hususta bilgi sahibi olmalaryd. Çünkü böyle bir yata ve zamanda

ancak zevk yoluyla böyle bir konuma olabilirdi ve Allah ona ‘çocuk-

ken hüküm vermiti.’ Kastedilen zevk yoluyla meydana gelebilecek

nebilik hükmüdür. Her kimin düsturu bu ayet ise kendisi Muhammedi
olsa dahi, bu iki peygamberin varisidir veya onlardan birisine daha

güçlü baldr.

Baz kimseler beikteyken, yani henüz bebeklik çalarnda konu-

mutur. Biz ise daha fazlasn gördük ve dini bir vecibeyi yerine getir-

mek üzere anne karnnda konuanlara ahit olduk. Annesi hamileyken

haprm, Allah’a hamd etmi, karnndaki çocuk orada bulunanlarn

duyaca ekilde ‘yerhamukillah (Allah sana merhamet etsin)’ diye

cevap vermiti. Benzer bir misal daha verirsek, benim Zeynep adndaki
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kzm henüz bir yanda veya daha küçük bir bebekken annesinin ve

dedesinin huzurunda akalamak maksadyla kendisine öyle bir soru

sormutum: ‘Kzm! Eiyle cinsel ilikiye girip boalmayan bir adamn

ne yapmas gerekir?’ Kzm ‘Boy abdcsti almas gerekir’ deyince, ora-

dakiler verdii cevaba ard. O sene kzm annesinin yanna brakarak

ayrldm ve annesine de hacca gitmesi için izin verdim. Ben de Irak’tan

Mekke’ye doru çkmtm. Arafat bölgesine geldiimde, bir cemaatle

yola çkarak am rüknü tarafnda ailemi aryordum. Kzm henüz an-

nesini emerken beni gördü ve öyle bard; ‘Anneciim, u adam

benim babam, geliyor!’ Annesi de bana baleti ve benim onlara doru

yöneldiimi gördü ve kzna öyle diyordu: ‘te baban, ite baban!’

Days bana bard. Ben de onlara doru gittim. Kzm beni görünce,

güldü ve bana doru atlarak ‘babacm, babacm’ demeye balad.

Bu ve benzeri hususlar beikte konumayla ilgilidir.

DÖRT YÜZ SEKSEN BRNC BÖLÜM

Menzili 'Allah iyilik yapanlarn ücretini zayi etmez'

Ayeti Olan Kutub'n Halinin Bilinmesi

Kim amellerinde Allah’ görürse güzelleir

Onun amelleri ve terazide kefesi ar gelir

Müahedeyle birlikte ona mahsus ecir var

Tarifte terazi öyle hüküm verdi

Peygamberin de özel ücreti var risalet belirlemi onu

Onda bir eksiklik yok
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Varlk olmasayd bizim müahedemiz olmazd

Varlkta hem kazancmz hem hüsranmz var

Söylediimizi bilecek kii

Varlkta hayretin bulunduunu bilendir

Hz. Peygamber ihsan ‘ibadette Hakk görmek üzere amel etmek’

diye tanmlamtr. Bu ifade, ümmetine kar efkatli ve bilgili birinin

srl bir uyarsdr. Çünkü o bilir ki, kul yerine getirmek üzere bir iba-

dete balarken rabbini gördüünü bilirse rabbinin de ibadeti yapar-

kenki huzuru ölçüünce kendisini gördüünü bilir. Bir insann düsturu

ve ilkesi bu ayet olunca, amel sahibinin kendisi deil, Allah olduunu

anlar. Kul sadece amelin ortaya çkt bir yerdir. Bir rivayette Allah’n

kulunun diliyle öyle söyledii bildirilir: ‘Allah kendisine hamd edeni

duydu.’ Binaenaleyh ibadette ihsan duygusu, surete hayat veren ruh

gibidir. Ruh surete hayat verdiinde, suret sahibi adna sürekli ba-
lanma diler. Bu yönüyle suret artk sürekli var olurken kii de sürekli

mafirete mazhardr. Çiinkü Allah doru sözlüdür ve ameli ihsan üze-

re (kendisini görürcesine) yapanlarn ecrini zayi etmeyeceini bildirdi;

hatta Allah erkek veya dii olmak üzere içimizden herhangi birinin

amelini zayi etmeyecektir. Amel hayr bir amel ise sevabn zayi etmez-

ken hayr deil ise onu da zayi etmez; çünkü Allah’n tövbekarn gü-

nallarn hayra tebdil etmesi gerekir. Öyleyse amel her durumda zayi

edilmez. Zayi edilseydi, tebdil neyde gerçekleebilirdi? Ameller sahibi-

nin, daha dorusu Allah’n ina ettii suretlerdir. Çünkü amel eden

Allah iken kul amelin ortaya çkt bir mahaldir. Bu yönüyle kul suret-

lerin açlna kabiliyetli heyulaya benzer.

Ameli yaparken Allah karsnda ‘huzur’ sahibi olmak, ameldeki

ihsan demektir. Amelin hayat bu huzur sayesinde ortaya çkt gibi

amel bu nedenle ‘ibadet
5
diye isimlendirilir; huzur olmasayd, ibadet

olamayacakt. Her günahkâr müminin içinde günahn eziklii vardr ve

bu nedenle günah (eziklik duygusuyla, yani tövbeyle) ibadete dönüür.

Yaplan iin günah olduunu bilseler bile, yine de ibatede döner; bil-
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giden daha erefli ruh olabilir mi? Allah kendinden haber verirken, her

eyi bilgisiyle ihata ettiini söylemi, akln delili de bunu göstermitir.

Amel eyadan biridir ve Allah eyay ve onun yerini bilir. Öyleyse amel

(bir ey olarak), Allah’tan nasl habersiz kalr ki? Ya da Allah onu nasl

zayi eder ki? Her amel O’nun hamdini tespih eden bir yaratktr. Ame-

lin hayatiyeti rabbinin üflemesinden ibaret ise rabbinin övgüsünü tes-

pih eder; sahibinin ve ina edenin huzur halinden ibaret ise amel her

ne olursa olsun yine O’nun hamdini tespih eder ve sahibi adna istifar

eder. ki amel arasndaki fark budur. Allah amelinde ‘huzur (ihsan)’

sahibi olmayan birine mafiret ederse, bu durum, bir riayetten kaynak-

lanr: Kul bir sureti ina etmitir ve her suretin bir ruha ihtiyac vardr.

Baka bir ifadeyle kendinden bir ruh üfleyecei suretin o kulun vesile-

siyle ortaya çkmas nedeniyle, amelinde huzur sahibi olmayan kula

mafiret eder, suret de O’nun/onun hamdini tespih eder. Suretin yara-

tlmas ve ona ruhun üflenmesindeki bu ortaklk nedeniyle mafiret,

her kim olursa olsun vc herhangi bir vakitte amel sahibine ular.

Bir eyi yapmamak anlamnda terkler de niyet söz konusu oldu-

unda amel olabilirler; niyet yoksa terk, amel saylmaz. Çünkü ameller

zahiri ve batnî ksmlara taksim edildii gibi bazen insan yaplmas

emredilen bir ii terk edebilir. Hâlbuki Lcrk srf yokluk demektir, fakat

burada bir incelik vardr: Kiinin kendisine emredilmi bir ii terk

etmesi esnasnda amel, sahibinin inasmdan meydana gelen bir suret-

tir, yoksa terkin kendisi deildir. Çünkü zaman tövbe edinceye kadar

terk edilmi amele aittir. Böyle bir terk günahlarn cn iddetlisi ve

büyüüdür. Bu nedenle zahir ehlinden baz kimseler, iki rekât fecir

namaz klp yarmayan kii için sabah namaznn sahih olmayacan

ileri sürmütür. Fecir namaz klmazsa, yatmas gerekmeden sabah

namazn klabilir. Bu görü sahibi o kiinin kuvvetli bir sünneti terk

ettiini söylemek istemektedir ki, onu terk etmesi nedeniyle bir günah

yoktur. Bu da zikrettiimizin ayndr vc her ikisinin gerekçesi birdir.

Binaenaleyh farz veya vacip veya yapmasn diye kiiye emredilen bir

ameli yerine getiren insan o emredilen ameli yerine getirirken bir ame-

lin suretini meydana getirir, yoksa terkin suretini meydana getirmez,

bunu anlamalsn! Fakat terk edilen amel özü gerei belirli bir zaman
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insan megul edip o zaman zarfnda baka bir amelin bulunmas

mümkün olmayan amel olabilir. Bazen de onun vakti belirli ve snrl

bir zaman deil, genel bir zamandr. Bazen de amel, sahibine baka bir

ii yapmann yasakland bir amel olabilir. Bu ksma misal olarak

namaz verebiliriz. Amel böyle bir amel deilse, hangi ii yaparsa yap-

sn, o amel kabul edilir ki kastettiim hayr amelleridir. Çünkü kii

onun yapmas caiz olan bir vakitte yerine getirmitir. Amelin en iyisi,

kendi artna göre ve zamannda -eksiksiz bir surette- halini kemale

erdirerek yerine getirilen ameldir. Bu durumda o amelin sureti tamam-

lanm olur. Bunu anlamal ve ona göre davranmalsn. Çünkü bu bilgi

-Allah’n zniyle- fayda verebilir.

DÖRT YÜZ SEKSENKNC BÖLÜM

Menzili 'Kim yüzünü Allah'a döner ve ihsan sahibi

olursa, hiç kukusuz, salam bir ipe tutunmutur. Bü-

tün ilerin sonu Allah’a döner' Ayeti Olan Kutub'un
Halinin Bilinmesi

Kim yüzünü Rahman’a teslim ederse

O yüz bir sona ermez

Çünkü Allah’n bir balangc yok

Onu snrlayan balangç yok ki; bir övgü O’nu snrlayabilsin

O’na teslim olarak ahidim

Apaçk gerçek bu, gizlilik yok

Bizce sapasalam ip o

Ona tutunan hidayet ve yükseklik kazanr
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Allah namaz bölmü, denk deiliz O’na

Böylecc ihtida ve uyma ortaya çkm

Hak benden bakasn yaratmad

O’nun ve bizim menzilimiz bir

Kastedilen ‘O'nun benzeri bir ey yoktur
’476

ayetidir. Allah öyle bu-

yurur: ‘ster Allah ister Rahman diye dua ediniz .’
477

Ayette Allah ile

Rahman isimleri arasnda fark görmemi, her ikisini de müteradif

kabul etmitir. Burumla birlikte Rahman türetilmi bir mana tar.

Fakat onlarla isimlendirilmi hakikat itibaryla gösterdikleri ayndr;

isimlendirilen, ayette kastedilendir ve bu nedenle Allah ‘En güzel isimler

O’na aittir
,47s

der. Allah’n güzel isimlerinden (esma-i Hiisna) biri de

Allah ve Rahman’dr. Bunun yan sra O’nun kendisiyle zatn isimlen-

dirdii bildiimiz veya bilmediimiz veya bilinmesi mümkün olmayan

bütün isimler, Allah’n isimleridir. Baz isimleri bilmememizin nedeni,

onlar gaybnn bilgisinde saklamasdr. Bu yönüyle Allah ‘Allah’ ismi-

nin baka herhangi birinin ad olmasn engellemitir. O isim söylendi-

inde veya yazda görüldüünde. Hakkn hüviyetinden baka bir ey
anlalmaz, çünkü Allah ismi mutabakat hükmüyle O’nu gösterir. Bu

makamda Ebu Yezid ‘Ene Allah (Allah ad benim)’ demitir. Yani

hüviyetine delil olmas itibaryla söylenen o sözüm. Baka bir ifadeyle

Ebu Yezid öyle der: ‘Ben Allah'n hüviyetine Allah kelimesinden daha

güçlü bir delilim.’ Bu nedenle Allah Hz. sa’y ‘O'nun kelimesi’ diye

isimlendirmitir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Veliler, görüldükle-

rinde Allah’n hatrland kimselerdir.’ Onlar ‘Allah’n velileri’ diye

isimlendirilmilerdir. Bunun nedeni, Allah’n onlar dost edindii nite-

liin onlarda bulunmasdr. Hangi teslimiyet ve boyun eme -çünkü

vcchini demitir- bu boyun eme vc teslimiyetten daha büyük olabilir

ki> Böyle biri ihsan sahibidir; yani bu davran Allah’ müahede ede-

rek yapmtr. Çünkü ihsan ibadette rabbini görmen demektir ve iba-

det müahedemiz sahih deildir; amel ise sahih olsa bile her amel ibadet

demek deildir. badet (edici olmak) yaratlm için zatî bir özellikken

amel Haktan kendisine gelen (emre bal) arzi bir fiildir. Bu nedenle
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kiide ve O’ndan ortaya çk bakmndan ameller birbirinden farklla-

rken ibadet bir olarak kalr. Bu itibarla Allah ile Rahmani ayrt ede-

mediin gibi gerçek kul ile rabbini de ayrt edemezsin. Gerçek kulu

gördüünde, Rahman’ inkâr eden onu inkâr edebilir. Bu nedenle bu

makam, kopma hükmü verilemeyecek olan ‘salam ip makam’ diye

isimlendirildi, çünkü o ip zati gerei salamdr. Onun bir ucu Hak, bir

ucu ise yaratlm olandr ve bu yönüyle namazla ayn hükme sahiptir.

Namazn yars Allah’a, yars kula aittir. Hâlbuki namaz klan için ayn

eyi dememitir. 1ler Allah’a döner’
4™ Burada bütün bu tafsilatn bir

hakikate döndüü, onun ise varlk sfatnn sahibi hakikatten bakas

olmadna dikkat çekmitir.

Bu düsturu yerine getirirken böyle bir neticeye varmayan kii, sü-

rekli onu telaffuz etse bile, o düstura göre Allah’ zikretmi saylmaz.

Bu düsturu söylemenin maksad, böyle bir durumun ortaya çkmasn

salamaktr. Bu zikirle ilgili olarak bu iaret yeterlidir. ‘Hamd sadece

Allah'a aittir.’ -

DÖRT YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Menzili 'Onu tezkiye eden kurtulua ermi, kirleten

hüsrana uramtr' Ayeti Olan Kutub'un Halinin

Bilinmesi

Nefsin nitelikleri kutsiyet nitelii olunca

Kurtulmutur artk öyle bir nefs

Ya da arzî bir özellik kendisine iliince

Hikmeti üzere onun üzerinde durdu
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Her ikisi de hükümde bir

iin kendinde gerektirdii durum köyledir

Onu kirleten o ikisinin arasnda

Hüsrana urayann mücmel niteliidir

Bundan sonra onun neticesi bir
;

O’nun suretinde zuhur etmi olmas durumu deitirmez

Bu konuda hamd Allah’a ait

Bütün varlk O’nun rahmetine girmitir

Bu zikrin hakikati nefsin rabbi vastasyla tezkiye (zekât) olabile-

ceini bilmektir. Nefsin erefi. O’na bal olduu kadar zatndaki yüce-

lii de O’na baldr. Çünkü zekât rübuvv, yani berekeüenmek demek-

tir. Hak her kimin duymas (duyma gücü), görmesi ve bütün güçleri

olursa, görünen suret yaratlmn sureti olsa bile, bu nitelikteki birinin

nefsi tezkiye ve terbiye edilmi, (adeta yeryüzü gibi)
£cn güzel çiçekleri

ortaya çkartm’ demektir. Bu özellikleri Allah’a air ilahi isimler mesa-

besindedir ve gerçekte bütün yaratlmlar bu özellie sahiptir. Böyle

olmasayd, yaratlmn sureti zuhur etmez veya var olmazd. Bu ne-

denle *Nefsini arndrmayan hüsrana uramtr '480
denilir, çünkü bunu

bilmemektedir. Bu nitelikle nefsin kirlendiini zanneder, hâlbuki bu

niteliin nefsin kendisinden ayrlmas mümkün olmayan zatî bir niteli-

i olduunu anlamamtr. Bu gerçei bilmedii için, nefsi kirlenmi

olmakla nitelemitir. Allah öyle der: ‘Felaha ermitir .

>481 Onun için

bekay takdir etmitir ve beka özellii Allah’a veya O’nun katndaki bir

eye ait olabilir. Zaten sadece Allah veya O’nun katndaki eyler vardr.

O’nun hâzineleri tükenmez hâzinelerdir. Binaenaleyh sadece (bu hâzi-

nelerden ortaya çkan) ardk suretler var olduu gibi onlarn bilinme-

si de (Ta ki bilelim
’482

ayetine göre ardk olarak gerçekleir. Bununla

birlikte Allah tafsilattan önce de onlar bilir. Fakat onlar mücmel (ge-

nel ve özet) iken tafsili olarak bilmi olsayd, mücmel olduklar için,

onlar bilmi olmazd. Bilgi bilinenin bulunduu duruma taalluk eder-

ken bilgidir, çünkü zat hakknda bilgiyi veren bilinendir (malum).
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cmallik mertebesinde ise bilinen tafsil edilmemi, dolaysyla ancak

mufassal deilken bilinebilir. Bununla birlikte Allah icmal içinde tafsili

bilir. Böyle bir bilmek, mücmelin mufassal olduu anlamna gelmez;

sadece mücmelin tafsile elverili olduunu gösterir. Baka bir ifadeyle

mücmel, bilfiil tafsil edilmeye elverilidir. Bu durum ‘ta ki bilelim’
483

ayetinin anlamdr. Hal zikrettiimiz gibi olunca, nefsi
c
kirleten

’484

yoktur. Birisi olsayd hiç kukusuz baarsz kalmakla nitelenirdi. Çün-

kü bir eyin kabul edenden baka bir eyden kirlenmesi mümkün de-

ildir. Onu kirlettiinde bu kabul edici onu kabul etmi demektir.

Onu kabul ettiinde ise bu kirlenmi olan kendi mertebesini aamaz.

Çünkü o mertebesine yerlemi, mekânnda karar klmtr. O halde

onu kirleten ey kendisine yerleen ve içine nüfuz edendir. Onun bilgi-

si vardr fakat gayesine ulamas mümkün deildir. Onun mahrumiye-

ti, gayesine ulamamaktan ibarettir. Çünkü bilgi herkesçe sevilen bir

ey deildir; öyle olsayd, ‘bilgi perdedir’ denilmezdi. yilie ve hayra

kar perde, tabiatlarn kendisinden kaçt bir eydir. Bize gelirsek,

biz, bilginin perde olduunu söylediimizde, ‘bilgi bilgisizlikten per-

deler’ anlamnda bunu söyleriz, çünkü varlk ve yokluk (cehalet), ispat

ve nefy bir araya gelmez. O halde sadece gaye sahipleri baarszla

urar. Onlar bedbahtlardr. Gayesi olmayann baarszla uramas
söz konusu deildir. Bilirsin d bir ey bir eyin içine girdiinde o ey
kendisini sdrr. Dolaysyla kendini sdramayan bir eyin içine

giremez. Bu itibarla bir eyi ancak kendine ait bir ey sdrabilir.

Her evin bir ehli vardr ve âhirette iki yer olacaktr: Birincisi cen-

nettir ve onun bir ehli vardr. Onlar hangi ekilde olursa olsun Allah’

birleyen, nefislerini tezkiye edenlerdir. kinci yer cehennemdir ve onun

da ehli vardr. Onlar, Allah’ birlemeyen ve nefislerini kirleten bedbaht-

lardr. Onlarn bu hali bulunduklar yere kyasla deil, cennete kyasla

böyledir. Dünya hayatnda hiç timse kendisi adna takdir edilen dere-

ceyi ve ona mahsus yaratln verdii özellii aamad gibi âhirette

de kendisi adna takdir edilmi olan mertebesinin belirledii yeri aa-

maz. Bu itibarla nimet için yaratlm kii ‘kolayla sevk edilecektir.’

Ayette ‘Veren ve takva sahibi olan, iyiyi dorulayan kiiyi kolayla erdire-

ceiz’
i8S

denilir. Kim cehennem için yaratlmsa, ‘onu güçlüe sevk
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edeceiz.’ ‘Cimrilik yapana gelirsek ...'
4*6

Kast edilen nefsi hakknda

rabbine kar cimrilik yapandr. Allah iman ve tevhidin bulunduu bir

cv olarak kalbini talep ettiinde, cimrilik etmitir. ‘Müstani davra-

nan...
’4V

Yani rabbinden müstani olduuna inanan demektir. ‘yiyi

yalanlayan. ..’
488

Kast edilen esma-i hüsna’nn hükümleridir. ‘Onu güçlü-

e sevk ederiz
'4*9 Bu güçlüe kolaylkla ulamak demektir ve içe girme-

ye benzer. Çünkü içine girmek kolayl deil, güçlüü çartrr: Bir

kimse kendisini sdrmayan bir yere girmeye çalsa, bunu genellikle

baaramaz. Allah ise her nefsi yapabileceiyle yükümlü tutar. Bu ne-

denle O’un rahmeti her eyi kuatm, gazab ve onun hükmü kalk-

m, mertebeler belirlenmi, mezhepler açklanm, binen binilenden

ayrmtr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM

Menzili 'Can boaza geldiinde, siz bakar durursunuz,

biz ona sizden daha yaknz, fakat göremezsiniz' Ayeti

Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Can çekime vaktinde zat hazrlanr

Om karlayacak kimseyi görmeye, yani kendi aynm

alr! Gaib olan hazrdr

Kendi varl nedeniyle insan göremez onu
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Terkibi ortadan kalksa -ki kalkar

Hakkn varl onu korumak üzere gizlenmi

Bir eye an yaknlk perdenin kendisi

Yaknlk kalksa yardmyla gerçekleir

Haliyle ve gözüyle müahede eder onu

Bu vasfa tahsis edilmi bundan dolay

Gözün kendisinden bakasn görmedii Allah münezzehtir

zzeti üzere kalcdr O her eksiklikten uzak

e’n benim varlmda ve Onun oluunda

Onun ‘beyninde’ olan beyn’deki ahitler

Son msradaki birinci beyn vasla, dieri farka iaret eder. Kast edi-

len son nefestir ve artk çkacak nefes kalmaz, çünkü çkacak bir ey

kalmam, kendisine kefolunan hale göre nefes kalpten ayrlmtr.

Can çekime halinde (insana) kefolunan gerçein kendinde olduu

duruma mutabksa, böyle biri mutludur; mutabk deilse kalpten ay-

rlmazdan önceki kefe göre kalr ve kendisiyle ortaya çkt sureti

kazanr. Bu durum Allah’n kuluna dönük bir ihsandr. Çünkü Allah

kulunun cann anne karnndan doduu gibi ftrat üzereyken alr.

Çünkü can çekien kii dünya hayatm yolculua çkma hakkndaki

korku üzere terk eder. Bu durumda ona gerçek bir müahede olarak ‘O

sizinle beraberdir, her nerede olursanz

f

490
ayeti kefolunur. Baka bir

grup hakknda Allah
1

Onlara Allah’tan hesap etmedikleri ey ortaya çk-

t«'
n

buyurur. Can çekienin yatmda bulunup daha alacak nefesleri

bulunanlar. Hakkn can çekien kulla beraberliini göremezler, çünkü

onlar perdelenmelerdir. Allah ehli ise öyle deildir. Onlar, can çekie-

nin can çekime esnasnda müahede ettii eyi kefederler. Binaena-

leyh
c

Siz göremezsiniz
j492

ayeti genele iaret ederse, kastedilen ‘zevk’

olabilir. Çünkü herkesin müahede ettii hakkndaki zevki, baka bir

müahede sahibinden farkldr. Hak arif için gözdeyken (ayn) arif

olmayan için mekânda bulunur. Öyleyse bu ihsan ve lütuf, Allah’n



346 Fütûhât- Mekkiyye 15

rahmetiyle O’ndan ortaya çkmtr. Âhiretteki yer ehlini mknatsn

demiri çektii gibi veya Meryem oullarnn vaftiz karsndaki duru-

mu gibi olmasayd kendilerini oraya atmazlard. Hz. Peygamber öyle

der: ‘Siz kendinizi pervaneler gibi atee atyorsunuz, ben de sizi kanat-

larnzdan tutup engellemeye çalyorum.’ Hz. Peygamber insanlar

mizac kendini kandile atp yanmak olan pervaneye benzetti. Fakat kast

edilenler ate ehlidir. Atee cennete giden bir yol olmas itibaryla geçi-

ci olarak urayanlar ondan sklrlar. Amellerinin gerektirdii ölçüde

cehennem atei kendilerine temas ettikten sonra efaatçilerin efaatinle

‘merhamet edenlerin merhametlisinin’ inayetiyle oradan çkarlar. Ce-

hennem ehli dc atee ilk girdiklerinde cn büyöik azab vc elemi duyarlar

ve oradan çkmak isterler. Haklarndaki ceza sona erdiinde, bu kez bir

ceza olarak deil, atein ehli olduklar için orada kalrlar ve artk ate

onlar için nimete dönüür. Bu esnada cennete gönderlselerdi, hiç

kukusuz, ac çekerlerdi.

Bu zikir, ehline böyle bir müahedenin bilgisini kazandrr. Bu

düstura sahip olduunu iddia edip bildii eyi gözle görecek ekilde

müahede etmemise, öyle bir bilgi söz konusu zikrin neticesi deil,

baka bir bilgidir. Bu durumda düsturu olan özel zikrin açtL bilgilere

bakmaldr ki, Allah gözle görecek ekilde ona ihsan etsin. Bunun böy-

le olmas kaçnlmazdr, çünkü bulunduu yer onu gerektirir. Allah

öyle der: ‘Bugün senden örtünü kaldrdk, gözün keskindir.*
9* Bu kii,

yanndaki ailesinin görmediklerini görür. Allah onlar kendi can çeki-

me vakitlerine kadar perdelemtir.

Allah bizi bu makamda kendisini üzenleri görenlerden deil, mut-

lu edenleri görenlerden eylesin! ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulat-

rr.'
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DÖRT YÜZ SEKSEN BENC BÖLÜM

Menzili 'Dünya hayatn ve onun süsünü isteyene

amelleri verilir, onlar hakszla uramaz' Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Hayat nimettir, kim elde etmek isterse onu

Ölümden önce, üzülür hiç kukusuz

Rabbiyle ve O’nu görmekle nimetleen öyle deil

‘Umulur ki’, ‘belki’ onun adna bir umut

Hidayeti tahsis eden ve kesinletiren nezdinde

Benim için ‘umulur ki’ ifadesi kolay

Varl tek olan el-Ferd’in nezdinde

el-Müheymin’den bakasn dost edinmez

O ilahn nezdinde makam olan kii

O yaratklarn en düüüyle bile oturur

Krsi bir hadiste Allah öyle buyurur: ‘Ben beni zikredenle birlikte

otururum.’ Hakkn bir kiiyle oturmas, zikrin -hangi zikir ise- maka-

mnn gereiyle gerçekleir.

Bilmelisin ki kulun niyeti, onun amelinden hayrldr. Niyet irade,

daha dorusu sevgi, ehvet ve kerih görmek gibi iradenin özel bir ilgisi

ve taalluku demektir. Kul iradesinin altndadr veya irade ettii eye

dair bilgilidir veya öyle bir bilgisi yoktur. Bilgisi varsa, doasna müla-

yim bir eyi irade eder ve gayesi gerçekleir. rade ettii ey hakknda

bilgisi yoksa, meydana geldiinde zarar görmesi muhtemeldir. Hak

tabii ve asl iradeyi dikkate almsa, tamamdr! Bu durumda irade sahi-

bi herkes kendisini mutlu eden bir eyi talep ederken onu üzecek bir
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eyi talep etmez. Fakat baz insanlar kendisini mutlulua götürecek

yolu bilmezken bir ksm onu bilir. Bilen kendisini üzecek yollardan

uzak kalrken cahilin bilgisi yoktur. Onu mutlu edecek bir netice mey-

dana gelirse, bu durum, kendisine göre dolayl olarak ve hakkndaki

ilahi inayetle gerçekleir. Çünkü Allah her ne irade edilirse edilsin,

kimsenin muradn boa çkartmamakla kendini nitelemitir. Bilindii

üzere, doal irade, söylediimizdir ve asl olan odur. Allah’tan umu-

dumuz, bizim ve yaratklarn bir ksm adna, asl olan dikkate almas-

dr. Sona gelirsek, bütün iler, nihayette O’na döner, Allah kendisini

herkesin amelini, yani ecrini diledii vakitte ödeyici olmakla nitelemi-

tir. Dolaysyla ecirden hiçbir eyi eksiltmez. Bir kii dünya hayatn

isterse, onun ameli boa çkm demektir. Böyle birinin cennet veya

amelin meydana getirdii nimet (cenneti, naîm) demek olan âhirette

nasibi yoktur, çünkü dünya hayatnda ecri tam olarak kendisine öden-

mitir. Böyle bir insan, rahatla kavumakla mutlu olursa, bu durum

el-Vehhab isminden ve karlk anlamna gelmeyen nimetlendirmekten

kaynaklanr. Bu haldeki biri mutlu olursa, ihtisas nimetine (cennetü’l-

ihtisas) mazhar olabilir; oradan diledii yere yerleir ve karar kld
yere karar klar, insan dünya hayatm isteyenlerden olup nimete maz-

har olmad bir nefes bile kalsa, Allah’n amelinin karln dünyada

(tam olarak) verdii kimselerden saylmaz. Çünkü Allah dünya haya-

tnda her irade ve arzusuna ulama imkân vermemitir. Yolda bulunan

eziyet veren sknt ve güçlüklere ramen böyle bir durum tasavvur

edilebilir mi, edilemez mi? Ayet her iki ihtimali de içerir. Birinci yo-

rumda böyle bir halin gerçekleebilmesi, imkanszdr, çünkü dünyada

ac çekmemek mümkün deildir. O halde her kim dünya hayatn ister-

se, hiç kukusuz, imkânsz bir eyi istemi demektir. Bu istein gerçek-

lemesi mümkün olsayd, ancak zikrettiimiz üzere gerçeklqirdi ki

böyle bir ey vaki deildir. Dier duruma gelirsek, bir mümin, ayana

batan diken veya daha büyük veya küçük bir skntdan ac duyarsa,

âhirette acya karlk sevap kazanr. Dünya hayatm isteyen böyle biri-

ne Allah diinya hayatnda hemen karln verir ve nimet ihsan eder.

Nitekim Allah Ebu’l-Abbas es-Sebti’ye -bat ehirlerinden biri olan

Marakeliydi- böyle yapmt. Onu görmü durumu hakknda kendi-
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siyle sohbet etmitim. Bana Allah’tan bütün nimetleri dünyada pein

olarak istediini, O’nun da talebini kabul ettiini söylemiti. Yine de

hastalanr, ifa bulur, yaar, ölür, göreve atanr, azledilir ve diledii her

eyi dorulukla yerine getirir. Onun bu konudaki terazisi yediliydi.

Bana öyle demiti: ‘Allah katnda âhiretlik olarak dört dirhem ayr-

dm.’ Allah’a onun iman nedeniyle ükrettim ve mesrur oldum.

Sebti’nin hali en garip ilerdendi ve ayn hali tadan veya halini so-

rup onun da bildirdii anlay sahibi yabanclardan bakas bunun

esasn bilemez. Bu iki snfn dndakiler onun halini anlamaz. Bazen

Allah bir insana onun böyle bir irade ve istei olmadan, ad geçen es-

Sebti’ye verdii gibi ecrini dünya hayatnda hemen verebilir. Bu du-

rumda Allah âhirette onun adna sakladklarna ilave olarak, nimetleri

dünyada ihsan eder, çünkü o kii, saklanlanlarn dünya hayatnda

verilmesini dikmemiti. Endülüs vaizi Ömer veya bu snftan gördü-

ümüz baz kimseler bu ksma girer. Ben de bu yola girdiimin ilk

zamanlarnda böyle davranm, bu hususta garip srlar görmütüm. Bu

durum onlar ve bizim admza Allah’tan kaynaklanan bir haldi; bizim

veya onlarn iradesiyle gerçeklememiti. Ebu’l-Abbas es-Sebti -ondan

örendiim üzere- onu bildiim gibi nefsini biliyor idiyse, böyle bir

nimeti dünyada talep etmemi olmaldr. Çünkü (benim bilgime göre)

ondan ancak böyle bir davran (yani istememek) beklenebilirdi. Fakat

o bunu istemi, Allah da isteine karlk olarak bu hal kendisine ihsan

etmiti. Susmu olsayd, iki diyarda her iki nimeti elde ederdi. Fakat

Sebti, nefsini, üzerinde yaratld tabiat ve Allah’m kendisine göre

onu terkip enii sureti bilememi olmas, kendisini istemeye sevk et-

mi, ayn amelle bakas kazançl çkarken hüsrana uramtr. Bu ne-

denle feraha çkmak bilgi sayesinde mümkündür, çünkü bilgi kulda

bulunabilecek en erefli özelliktir.

Bilmelisin ki (‘kim dünyay isterse ona onu veririz’ ayetinde ge-

çen) dünya hayat, onun nimetinden baka bir ey deildir. Dünyevi

nimette bir eyden mahrum kalana, hiç kukusuz, ecri tam olarak

ödenmemi demektir. Allah ise amelin (karln) ödemeyi zikretti.

Bu, dünyann nimeti ve yükümlülük yerinde güçlüklere tahammül
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etmek, sabrdr. Âhirete iman etmeyene Allah amelin gerei olan kar-

l dünyada Öder. Allah hiç kimseye dünya hayatnda skntdan bütü-

nüyle arnm bir nimet vermez ve böyle bir durum gerçeklememitir.

nsann bütün istekleri gerçeklemi olsayd, yaratklarn en muüusu

olurdu, çünkü onun irade ettii ilerin arasnda Allah’tan müjde ve

kurtulu elde etmek vardr. Kii mümin deilse, art yerine getirilme-

dii için arta bal olan da gerçeklemez. Bunu anla ve bildiine göre

davran!

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

DÖRT YÜZ SEKSEN ALTINCI BÖLÜM

Menzili
7

Allah'a ve peygamberine asi olan kii apaçk

bir dalalete dümü demektir' Ayeti Olan Kutub'un

Halinin Bilinmesi

Baknz! Peygamber öyle biri ki:

Allah ona eref ve saygnl giydirmi

Peygambere asi olan O’na asi

Varln tafsiliyle hayrete düürür onu

O’nu arzular da güç yetiremez bir daha

Rabde kulun nitelikleri bulununca

Onu bulamadnda bilememitir

Müahede hali temyiz etmi
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Bazen marifet köprüsünün üzerine binmi

Bazen inkâr köprüsünün üzerine

Her gruba tahsis eden Allah münezzehtir:

Bir gruba elem bir gruba bol haz tahsis etmi

Allah öyle buyurur: *Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmi de-

mektir. ’
494 Çünkü peygamber ancak Allah’tan konuur, hatta O’nun

vastasyla konuur. Daha doru bir ifadeyle Allah için Allah’tan konu-

andr, çünkü O’nun suretidir. Ayette ‘Peygambere asi olan Allah’a asi

olmutur’ denilmemi, itaatte ise peygamberi kendi mertebesine yerle-

tirmitir. Çünkü yaratlmn Allah’a itaati zatî bir durumken O’na asi

olmas vastayla ve dolayldr. taatte olduu gibi isyanda da peygam-

ber Allah’n yerine konulmu olsayd, ilah olmazd; hâlbuki Allü ilah-

tr. Binaenaleyh O’na ancak perde nedeniyle asi olunabilir. Perde ise

peygamberden bakas deildir. Günümüzde yaayan müslümanlar

olarak biz, Peygambere kar gelmede sahabeden ve onlardan bize

doru gelen nesillerden daha uzaktayz. Biz gerçekte aramzda emir ve

otorite sahibi olanlara asi oluruz. Baka bir ifadeyle Allah’n emretmi

olduu ve yasaklam olduu hususlar bilenlere asi oluruz. Bu nedenle

biz cezas az sevab çok olanlarz; içimizden biri sahabenin amelini

yaptnda, elli kat sevap elde eder. Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘Onlardan biri sizin amelinizi yaptnda, elli kat sevab vardr.’

Akln bu hususa vermelisin, çünkü Hz. Peygamber burada ‘siz-

den’ dememitir. Ayetin devamnda öyle buyurur. ‘Allah’a, peygambe-

re ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz .’
495 Önce Allah’, ardndan

peygamberi ve bizi, yani aramzdan emir sahiplerini zikretmitir. On-

lar, Allah’n bamza geçirdii ve devrimizdeki (hükmü) otoritelerine

brakt kimselerdir. Hâlbuki Allah’n peygamberi, birliklerin bana

veya baka durumlarda ancak insanlarn en bilgilisini görevlendirirdi;

insanlarn en bilgilisi Kuran- Kerim’i en çok bilenlerdir! Bu sebeple

Hz. Peygamber Kuran’ en çok bileni ordunun bana geçirir ve onu

komutan yapard. (taatle ilgili olarak)
‘
Allah’a itaat etmitir

’496
ayetinde
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baka bir ismi deil, bilhassa ‘Allah’ ismini kullanmtr, çünkü Allah

ismi cami, yani toplayan isimdir. Bütün suretler tecelliye ait olduu

gibi ilahi isimlerin hepsinin manalar da bu isme aittir. Halife de böy-

ledir. Halife peygamber ve aramzdan yönetici olan kimselerdir. Onla-

rn da yönetilenlerin muhtaç olduu bütün suretlerde görünmeleri

gerekir. Kim imama biat ederse, hiç kukusuz, Allah’a biat etmitir.

Günah ise akitten sonra gerçekkebilir. Akit ve misak (sözlqmc), ‘Ben

sisin rabbiniz deil miyim

T

497
ayetinde zikredilen misak almnda gerçek-

lemitir. Allah bu sözlemenin Hacer-i esved’e tevdi etmi, bir yadigâr

olarak onun öpülmesini emretmi, Hz. Peygamber’in diliyle Hacer-i

esved’in Allah’n sa eli olduunu bildirmitir. Baka bir vesileyle Hz.

Muhammed’e biat edilmesini emretmi, ona biat edenler hakknda

'Onlar Allah’a biat etmitir
5498 buyurmutur. Böylece Allah peygamberi-

ni kendi mertebesine yerletirmiken misak hatrlatan Hacer-i esved’i

kendi mertebesine yerletirmemi, Âdemolnun deeri yüceltilmitir.

Öp! Ahit eli tata

Onun derecesi nerede, insann derecesi nerede

!

Biat alan yüzlerin döndüü kimsedir

el-Vahiâ, el-Ehad ve suretleri var edendir O

Dilerse bir melekte, dilerse beerde

Dilerse aaçta, dilerse tata

Ne cevher ne araz snrlar

Alemin varlnda yok bir izi

Aksine bütün varlk apaçk Hak

Baka diye görme ki sizi bakaya çarmasn

O müessirdir, eserler Hak ile var

Göz sahibinin gördüü her eyde
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Varln durumu böyle olmasayd

Alem nefayda ne zarar içerirdi

Hakkn sureti olamaz

Ömrün bitmesi de O’na izafe edilemez

O ‘itaat edilendir’, emirlerine kar gelinmez

Yaratmak ve emretmek, edilgen ve etkende ortaya çkar

Güne vastasyla dolunaydakik görünür

Sen bir günesin, Hak ise ayda

Dolunayda gözün idrak edemedii bir ey var

Bakarken böyle görürsün onu

Varlmzn Hakkn varlnda bulunuu belirsiz

Gerçein bilgisi burhan ya da haberle bile kapal

Allah öyle buyurur: ‘zzet sahibi rabbin onlarn nitelemelerinden

münezzehtir, selam peygamberlerin üzerine olsun, hamd âlemlerin rabbi

Allah'a aittir.*
4™ Baka bir ayette ‘O’nurt benzeri bir ey yoktur, O duyan

ve görendir
’500

buyrulur. Bu apaçk ihsan ve lütuftur.

Ben O’na: ‘Sen’ derim

O bana: ‘sen’ der

Ben O’na: 'ite ben’ derim

O bana: ‘Hayr, hayr, ben’ der

Ben O’na: ‘î nasldr?’ derim

O bana: ‘Gördüün gibi’ der

Ben O’na: ‘Hayretten baka bir ey görmüyorum ki, ne benden

bir ey meydana geliyor, ne sen beni erdiriyorsun’ derim.
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O bana söyle der: ‘te! imdi vuslata erdirdim seni.’

Ben de derim: ‘Elimde bir ey yok!’ •'

O da öyle der. ‘Erdirdiim kii böyle der.’ Artk bu esas üzere Al-

lah’a itimat ediniz.

Oluta O’ndan bakasn bilen yok ki

O'ndan bakasn bilen hiçbir ey bilmedi

Yaratan karsnda yaratlm gören

Allah’n korusunu anlamayan kii

Yaratlmla birlikte Hakk gören

Görür ve görmez; O’nu görmezsin

DÖRT YÜZ SEKSEN YEDNC BÖLÜM

Menzili 'Salih amel ileyen erkek veya kadn müminle-

re tertemiz hayat yaatacaz' Ayeti Olan Kutub'un

Halinin Bilinmesi

Her bir eyin bir terazisi var

Her eyin eksiklik ve üstünlüü var

Salihlere mahsus bir terazi var

Bedbahtlarn da Hakkn katnda terazileri var

Teraziye göre hareket eden kii

Burhan gelse bile mutludur
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Çünkü terazisi hakikatini ifa etti

eytan ona yardm etse bile

Bu nedenle bir yola balanan kullar için buyurdu

:

‘Senin, ey iblis, onun üzerinde otoriten yok’

Allah öyle buyurur:
‘
Temiz kadnlar temiz erkekler için, temiz er-

kekler temiz kadnlar içindir.’
501 Baka bir ayette ‘Gü^el söz ve salih amel

O’na çkar”02
denilir. Salih amel için olan güzel hayattr. Bunun anla-

m, dünya hayatnda müjdenin verilmesi demektir. Nitekim Allah

‘Dünya hayatnda onlar için müjdeler vardr’
503

buyurur. Salih amel sahi-

bi, Allah’n ezeli bilgisinde mutlu olacann takdir edilmi olmasn

örenmenin müjdesiyle birlikte, bu müjdeyle kalan ömründe ho ve

güzel bir hayat yaar; kii iin sonunda o mudulua ulaacaktr. Binae- -

naleyh müjde, kiinin dünya hayatnda karlaaca güçlükleri ve ona

sknt veren eziyederi kolaylatrr.
‘

Allah’n vaadi hak”
04

ve sözü do-

rudur. Böyle bir insan Allah katndan deimeyen bir sözün muhatab

olmutur. Salih amelin ise tebdil özellii vardr. Allah günahlar iyilik-

lere çevirir ve insan bu deitirmeyi müahede ederken âlemde gerçek-

leen bütün büyük günahlar ilemi olmay arzulard.

Mekke’de, ipek bölgesinden bu hale sahip Tevzerli biriyle kar-

lamtm. biliyc’de ise eyhimiz Ebu’l-Abbas el-Ureybi’yle -ki bat

Endülüs’teki Ulya ehrindendi- karlamtm. Bütün ömrümde bu

zevke sahip sadece iki adamla karlatm.

Öte yandan salih amel nedeniyle Hakka ükür gerekir, çünkü Al-

lah el-Gafur ve e-ekiir’dür (ükredilen). Böyle birinin çalmas mak-

bul, sözü duyulmutur. Salih amelin yegâne özellii sahibini salihler

arasna katmak ve ona bu ismi kazandrmak bile olsayd, yine (ükür

için) yeterli olurdu; çünkü ‘salah’ nebilerin talep ettii makamdr.

Salihler Allah’n kullar arasnda en üst mertebeye sahip kimseler oldu-

u gibi salah ve iyilik onlarn en üstün niteliidir. Allah bize resul ve

nebi olmakla birlikte peygamberlerin kendilerini salih kullar arasna

sokmasn dilediklerini bildirmitir. Allah büyük peygamberlerini
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överken onlarn ‘salihlerden’ olduklarn söylemitir. Salah (iyilik),

peygamber ve nebilerin ayrc özellikleridir. Onlar -kendileri derece

derece olsa bile- hiç kukusuz mertebe itibaryla insanlarn en üstünü-

dür. Allah’n kullar arasndan ‘salah’ haline ulaan, hiç kukusuz, aa-

sndaki hallere de ulamtr. Böyle biri, resul veya nebi olmad
halde, nebi ve resullerin menzillerinin sahibidir. Resul ve nebiler ise

karlatklar risalet ve nübüvvetin skntlar nedeniyle o kiiye gpta

ederler. Çünkü nübüvvet bir yükümlülüktür ve bu sayede onlar adna

kurbiyer (yaknlk) mertebesi gerçeklemitir; gpta edilen salil insan

ise meakkatleri tatmadan o mertebeye ulamtr. Buradan resul ve

nebin kim olduunu; kyamette vakfe’de kendileri için minberlerin

konulaca bir kavim hakknda Hz. Peygamber’in söyledii hadisin

anlamn örenirsin. nsanlar o gün korku içindeyken onlar korkmaz;

insanlar üzülürken onlar üzülmez. ‘Büyük korku onlar üzmez.*
505 Onlar

peygamber deillerdir. Fakat bu halle bu menzilleri elde ettiklerini

gördükleri için, nebiler onlara gpta eder. Salihler yaratklar içinde

mesul olmayanlardr. Onlarn amellerine tövbe vakiderinden itibaren

bir boluk ve gedik giremez; girerse, salih deillerdir. Binaenaleyh

‘salih olmak’, halde, sözde ve amelde masumiyettir. Böyle bir durum

ancak sürekli müahede sahipleriyle mertebeleri, makamlar, adap ve

hükümleri bilen arifler için mümkündür. Bu hükümlerle nefislerini

hazrlarlar ve srat- müstakimde bulunmas itibaryla Rablerinin yü-

rümesi gibi onlarla yürürler. Onlarn dünyadaki temiz hayadarnn bir

tezahürü, yaratklar Allah’a davet etmi ederken bakalarnn dilleriyle

onlar davet etmeleridir. Onlar davetlerini dinleyenleri gördükleri gibi

reddedenleri de görürler. Bununla birlikte davederinin reddedilmesi,

onlar üzmez. Aksine kabulden dolay bulduklar nimeti reddedilirken

bulurlar ve hallerinde deiiklik olmaz. Bunun sebebi onlarn Hale’tan

müahede ettikleri eyin ilahi isimler olmasdr. lahi isimleri müahede

ediyor olmak ise onlar için bizatihi nimettir. Binaenaleyh her kim da-

vet ederse, ilah bir isim vastasyla (ve isme) davet etmitir ve davet

eden ilahi isimdir. Kim daveti reddeder veya kabul ederse, hiç kuku-

suz, ilahi bir isim nedeniyle kabul etmi veya reddetmitir; demek ki

kabul eden vc reddeden, ilahi isimdir. Böyle bir salih, bu müahedesi
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nedeniyle, sürekli ho bir hayatta yaar. Allah bir insan bu makam

görmekten uzaklatrrsa, o kii doal olarak ac çeker veya doal ola-

rak haz alr. Allah ehlinin en büyük nimeti ve acs budur. Böyle bir

hayatm güzel ve ho olmas sürekli olmasyla mümkündür ve ona Al-

lah’n salih kullar ulaabilir. Gerçi onlardan tabii bir ekilde ac çek-

meyi gerektiren iler ortaya çkabilir ve aclarn izleri üzerlerinde gözü-

kebilir. Bununla birlikte onlarn nefisleri, ho hayat içindedir. Çünkü

nefislerin bulunduu yer akldr, onlarn mahalli duyu deildir. Buna

göre onlarn aclar, nefs kaynakl deil, hissi (duyusal) aclardr. Böyle

bir salihi gören, belann kendisinde bulunuunu farz ederek, kendi

tecrübesine ve haline göre onu deerlendirirken gerçekte o ayn du-

rumda deildir. Binaenaleyh buradaki bela sureti bakmndan bela iken

manas ve bâtn afiyet ve nimettir. Bu durumu ancak âlimler bilebilir.

Onlar haklarnda
‘

îman eden ve salih amel ileyenlere ne mutlu !’
506

deni-

lenlerdir ki, kastedilen dünyadaki muduluktur. ‘Onlarn var yeri ne

güzeldir.’ Bu ise âhiretle ilgilidir.

Bu makamn elde edilmesi hakknda -ki kazanlacak bir makamdr-

bu kadar açklama yeterlidir.
‘
Allah hahh söyler ve doru yola ulatrr

DÖRT YÜZ SEKSEN SEKZNC BÖLÜM
Menzili 'Gözlerini nimet verdiimiz kimselere çevir-

me, o dünya hayatnn süsüdür, Rabbinin rzk daha
hayrl ve bakidir' Ayeti Olan Kutbun Halinin

Bilinmesi

Her ahsn çifti kendi nefsinden

Bu nedenle Âdem'in zevcesini kendi cinsinden yapt
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Erkek bütün (kül), kadn cüz

Zevceleri nefsinden çoald

Bugün de aynen öyle!

Onu var eden dünün kendisidir

Bu nedenle bugün dünün suretinde

Kutsiyetin zddna veya kendi kutsiyetinde

Sakn gözlerini dikme gözünün önünde olan dünyaya

Onun bir deeri yok

Ona kendi terazisini ver, yönelme sakn

Vasiyetinden gördüün eye

Kendisi için olmadn birine ünsiyet etmekte

Temelindeki cem' nedeniyle semdedir

eytann temasndan ona gelen kukudan uzaklatr onu

Dinlediini ayrt etmelisin

Orun sözünü dinlerken; konumann hatalarndan korkmalsn

Muhkeminde gelen kark ifadelerden de

Allah benzer bir ayette -ki o da bu menzilin tamamlaycsdr ve

sahibi onu düsturuna dahil eder- öyle der: ‘Onlara üzülme, kanatlarm

müminlere yay ve ben apaçk bir uyarcym de .’
5<17

Burada Allah peygam-

berini insanlar korkuturken kendisi hakknda uyarr. Rabbin rzk,

bulunduun halde sana vermi olduudur. Sana vermedii fakat sana

ait olanlarn da sana ulamas kaçnlmazdr; gecikme, zamanla ilgilidir

ve zaman O’na aittir. Sana ait olmayan bir eye ise ulalmaz. Ulama-

ya çalrsan, arzu edilmemesi gereken bir iin peinden kotuun için

kendini yormakla kalrsn. ‘Sana air’ derken, Allah’n senin adna mu-

bah kld meru bir yöntemle ona ulaman kast ediyorum. Ona me-

ru yöntemin dnda ularsan, hiç kukusuz, Hakkn sana verdii bir
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eye ulam olmaz, doa bakmndan sana ait bir eye ulam olursun.

Dünya hayatnda maksat, Hak cihetinden (meru bir yolla) ulaabile-

cein eylerdir. Binaenaleyh Hak dünya için iken tabiat âhiret içindir

(dünyada snr varken âhirette mubahtr). Tabiat için her ey mubah-

ken Hak snrlama koyar. Bununla birükte âhiret dünyann suretinde-

dir. Nitekim dünün gecesiyle birlemesinde doan bugün zaman itiba-

ryla dünün suretindedir, fakat hüküm itibaryla ayn hükümde ortaya

çkmayabilir.

Rabbinin ihsanlarn incelemelisin! Onlar genellikle snanma ama-

c tarlar. Bu durum ise ancak teraziyle örenüebilir. öyle ki: Al-

lah’tan sana ulaan her ihsan, Rabbinin rzkdr. Fakat onun rzk ol-

duu teraziyle belli olur. Terazinin dna çkarsa, bu rzk tabiat gerei

sana aittir ve onu alman gerekir. Yine de gaflet halinde onu almaktan

saknmalsn. Böyle bir nzk nefsi zorlayp mecbur brakarak ve istek-

sizce hareket ettirsen bile, huzur haliyle almalsn. Onu alrkenki huzur

‘Benim katmda söz deimez’*
08

ayeti olmaldr. O rzka ularken de-

imesi mümkün veya sahih olmayan böyle bir hükümde Hakkn sure-

tiyle görünürsün. Çünkü Allah onu bu ekilde bilmi, bu suretle ve

durumla da söz konusu ey Hakka kendisi hakkndaki bilgiyi vermitir.

Bu teraziye göre onu elde etmeli ve teraziyle tartmaksn; bu terazi,

gizli terazidir. Hak seni bu husustaki isteksizlikten gafil yaparsa, o da

ikrahtandr ve ondan mahrum olduunu bilmelisin. Çünkü ikrah edep

terazisinin dnda kalan bu amele kar kiinin nefsinde isteksizlik

meydana getirdii için, bu durum, ‘
Kalbi imanla mutmainken zorlanan

kimse...’
509

ayetinde belirtilen terazinin hükmüne girmitir. Kiinin bu

menzilde mutmain olmas, o konuda kendisinde bulunan kerahet ve

zorlanmaya göre gerçekleir. Bu füdc doa sevgisiyle imann naho

buluunu bir araya getirir. Çünkü Allah iman mümine sevdirmi,

fasldk ve isyan kötü göstermitir. Bununla birlikte bunlar müminden

meydana gelebilir. Allah seni dorulua ehil klsn!

Allah bulunduklar yerde onlar bir çiçek yapmrr. Dünyada bu-

lunduklarnda dünya hayatnn çiçei olurlar ve var olduklar yerde

nimet vesilesi olurlar. Mekânlarn hükümleri ise birbirinden farkldr.
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Onlar dünyada nimet için yaratlm olsalar bile, ayn zamanda bir

imtihan vesilesidirler. Allah onlar vastasyla içimizde bizden gizli kalan

özellikleri ortaya çkartr. Allah o özellikleri bilirken biz kendimizden

onlar bilmeyiz. Böylece Allah adna lehimizde ve aleyhimizde delil

ortaya çkar. Bu, Hakkn be yüz doksan üç senesinde Fas’ta bana

ihsan ettii makamdr. Daha önce bu makam hakknda bir zevkim ve

tecrübem yoktu.

Bilmelisin ki bir müminden günah ve mas iyet, gafletle veya tevil

etmesiyle gerçekleebilir. Amelin kendisi müahede sahibinden mey-

dana geldiinde, genel nezdinde günah diye adlandrlsa bile, o amel

Allah katnda günah diye isimlendirilmez. nsanlarn ona günah deme-

leri, insanlarn gözlerindeki örtüden kaynaklanr. Allah söz konusu

fiilin kendisinden ortaya çkt kimsenin durumunu eletirenleri ma-

zur sayar. O kii gerçekte günahkâr veya asi deildir. Mesela bir cann

katledilmesinde Hzr ile Musa’nn meselesi buna misaldir. Hz. Mu-

sa’nn bu konudaki hükmü nerede, Hzr’n hükmü nerede? Her biri-

nin (görüünün) hakikate bakan bir yönü ve dayana vardr. Müahe-

de ehlinin hali böyledir: Onlar varlkta gerçeklemezden önce mukad-

derat müahede edeler ve onu. basiretle uygularlar. Bu konuda Rable-

rinden gelen açk bir delille sahiptirler. Bu makam Allah’n ‘görmesi ve

duymas’ haline geldii kimsenin ulaabilecei makamdr. Bu itibarla

çiçek meyvenin delili olduu gibi gözü kendine çeker ve ho kokular

verir. Burada da bu meselenin çiçeine gelirsek, bu emrin sahibi nefes-

lerin, müahedenin ve delilin dilidir. ‘Delil’ derken fikir kaynakl delil-

leri deil, kefinde nazarî/teorik deliller elde edilebilecei âdete ba-

lanm hususlardaki delili kastediyorum. Allah ona keif yoluyla delilini

verir vc o da delili ve konunun delillerle irtibatn örenir. Böylece

delilin yön ve yorumlar hakknda bilgi elde eder. Böylece onun bilgisi,

delilin bilgisi verilmeksizin, delilin gösterdiinin bilgisi verilenin bilgi-

sinden daha tamdr. Allah onlar ancak kendileri için ‘çiçek’ diye isim-

lendirdii eylerle snar ve imtihan eder. Bu çiçein sahibi onun koku-

sunu alglamaz, onu ‘çiçek’ olarak deil bir kadn olarak görür, bilhassa

kendisi için belirlenmi delili bilmez ve ondan sadece hayvaniyetiyle -

ruhu ve aklyla deil- elde edebilecei nimeti elde ederse, böyle bir
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insan ile dier hayvanlar arasnda bir fark yoktur; aksine hayvan böyle

bir insandan daha hayrldr. Çünkü her hayvan fasln (kurucu-ayrc

özellik) görürken bu ahs onu fark etmemitir. Bu fasl hayvan için

ondan bakas deildir. Böyle biri ne hayvandr ne insan; çünkü her

hayvan, kurucu unsurunun hakikatini verisine göre hareket eder.

Bilmelisin ki bu düsturun sahibi, akllar hayrete düürüp öre-

nilmesi mümkün olmayan bir bilgiyi müahede eder. Bu bilgi, aynada

görülenin mahiyeti hakkndadr. Aynada görülenle görmenin ilikisi

nedir? Görülen görenin gözüne mi yansr, yoksa gözünnn parlt-

lar görülene mi iliir? Her hükme bir itiraz yöneltilebilir. Bu zikir

sahibi için durum öyle deildir. Çünkü o insann görüleni nasl algla-

dn bilir. Görmek denilen ey nedir ve neye racidir? Bu zikirden

insana bu bilgiyi veren ey ‘

Gözlerini çevirme’
5

w

ayetidir. Burada Hz.

Peygambere bildii bir konuda hitap edilmitir ve biz de Hz. Peygam-

berin onu bildiini kesin olarak biliriz (inanrz). ‘

Gözlerini çevirme’
511

ayetinin anlamyla ‘Müminlere de ki gözlerini saknsnlar’
512

ayetinin

anlam bir deildir. Çünkü gözü kapamann baka bir hükmü vardr;

çünkü o gözün salverilmesine göre bir eksiltmedir. Buradaki eksiklik

özel bir eye, yani özel bir görülene gözün uzamamasdr.

Dostum! Dikkatini çektiim meseleyi anladnda, öyle bir bilgi

örenmi olursun ki, o bilgi saa dünyada ve âhirette fayda verir. Al-

lah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU
BÖLÜM

Menzili 'Sizin mallarnz ve evlatlarnz bir fitnedir'

Ayeti Olan Kutbun Halinin Bilinmesi

Mal ve çocukla imtihan

. Kurtuluu olmayan bir bela

Mal nedir: 0.1 (der) ve olur ve emir hepsini roplar

Çocuk onun suretiyken benzer takdis

Benzeri olumsuzlamak ona iliir , onu sakn

Asl es-Sübbûh ve el-Kuddüs

Bizim yaratlmza bir bak, O’nun isimlerine mutabk

Cins olmak ve benzerlik var

Allah öyle buyurur: ‘Mal ve oullar dünya hayatnn süsüdür, geride

kalan salih eyler Rabbin katnda sevap ve emel bakmndan daha hayrl-

dr.’
513 Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Âdemolu ölünce ameli kesilir,

üç ey devam eder: Sadaka- cariye, insanlar arasnda yayd bilgi veya

ona dua eden salih evlat .

5 Kukusuz ki mal ve oullar dünya haytnn

süsüyle birlikte salih bakiyatn vermi olduu hayr -ki Rabbin katn-

daki sevap demektir- ve arzulanan hayr -ki oullar demektir- birleti-

rir. Çünkü o lcisi, yan mal ve çocuklar, geride kalan salih ilerdendir.

Baka bir ifadeyle mal ve çocuklar ‘salih
5 olduklarnda, devam eden

iyilikler arasnda yer alrlar. Hadiste zikredilen bilgiyse iyi bir adet

(sünnet) ortaya koymak anlamna gelir. Allah mal ve oullan kendile-

riyle kullarn snad bir fitne yapmtr. Çünkü onlar kalbe skca

balanm olduklar gibi tabii olarak sevilirler. Bu ikisiyle, bilhassa da

malla maldan baka bir eyle ulalamayacak iyilik ve kötülüklere ula-

labilir. nsana tabiat hakim olursa, ilerinde herhangi bir snrda dur-
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maz vc malnn vastasyla bütün amaçlarna ular'. eriat ona hakim

olursa, malnda tasarrufta bulunurken Rabbinin belirlemi olduu

snrlarda dururken bütün amaçlarna mal vastasyla ulaamaz. Bu

itibarla mal, kalbin kendisine meyletmesi özelliiyle ‘mal’ diye isimlen-

dirilmitir. Kalbin mala meyletmesinin nedeni udur: Kul salih bir kul

ise Rabbinden gelecekte bulaca bütün iyiliklere malla ulaabilirken

tam anlamyla salih bir kul olmadnda da kötü gayelerine malla ula-

abilmesidir. Çock ise anne ve babas tarafndan dünyaya getirildii

için sevilir. Bu yönüyle ebeveyn, failin kendinden meydana gelen eye

ve sanatkârn sanatna yönelmesi gibi çocuuna yönelir. Binaenaleyh

kalbin çocua yönelmesi, zati bir yönelmedir. Çocuu sevmemek ise

çocukta bulunan kötü ahlak veya çirkin özellikler gibi geçici bir du-

rumdan kaynaklanabilir. Bu nedenle çocuu sevmemek, arzî bir du-

rumdur.

Bu düsturdan Allah’n rahmetinin her eyi kuatmasnn sebebi

örenilir. Yükümlü âlem (insan ve cinler), Allah tarafndan yaratld

gibi ayn zamanda Allah’n sanatnn ortaya çkt bir mahaldir. Bu

nedenle onun asl itibaryla Yaratcs tarafndan seviliyor olmas bir

gerekliliktir. Bir sevmeme durumu ortaya çkarsa, bu, âlemin baz

fiillerinden kaynaklanabilir ve âlemdeki fiiller geçicidir. Geçici olmakla

birlikte, yine de onlarda asaleti teyit eden eyler bulunur. Bü ey âlem-

den ortaya çkan bütün fiillerin Allah’a ait olmasdr: Âlem ise fiillerin

ortaya çkt bir yer veya Hakkn karsnda sanatçnn aleti mesabe-

sindedir. Böylece rahmet ve muhabbet baskn gelmi, gazabn hükmü

geride kalmtr. Onun geride kalmas, hükmünün sürekliliini kaldr-

mak demektir.

Allah’n kullarn herhangi bir imtihanla ve 'fitneyle snamas, onla-

rn tasarrufta bulunduklar ilere dair tadklar iddialardan kaynakla-

nr. Onlar, söz konusu fiilin gerçekte veya kazanm yoluyla onlara ait

olduunu iddia ederler. Allah onlara yaratc- ilahi eli öretmi olsa ve

kendi nefislerini fiildeki araçlar mesabesinde görüp bundan baka bir

eyin olamayacan bilselerdi, Allah onlar snamazd. Demek ki Allah

kullarn böyle bir bilgiye ulasnlar diye snar, onlar da bu iddiadan
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vazgeçerek mutlu olurlar. Bu balamda bir ksmna Allah hidayet

ederken bir ksm hakknda dalalet hükmü kesinlemitir; öyle biri

farknda olmakszn hayrete düer. Onlar kesbi kabul edenlerdir

(Eariler). Bir ksm hakknda azap hükmü kesinlemitir; onlar fiille-

rin (kulca) yaratldn ileri sürenler (Mutezle’dr). Allah’n hidayet

ettikleri ise Kuran- Kerim’de yer alan veya Allah’tan veya Peygamber-

den gelen rivayedere haklarn verenlerdir. Onlar ayetleri balamlarnn

dna çkartmadklar gibi yorumlanmalar gereken anlamn dnda
yorumlamazlar. Ayetler arasnda hayrete dümeye yol açan bir husus

varsa, onlarn hidayeti hayrette kalmalar demektir. Hayreti am
olsalard, ayete (veya hadise) hakkm vermemi olurlard. Misal olarak

‘Allah sizi ve amellerinizi yaratt
1514

ayetini verebiliriz. Bu ayet âlemde

hayretin sübûtu hakkndaki en önemli ayettir. Meru görüe uyup da

nazarî düüncenin eriatn deliliyle çelien görüüne kar meru hük-

mü öne çkartan kimse, selamete ermi ve kurtulmu kimsedir. eriatn

görüünü benimsemeye takva üzere ameli de eklerse, Allah böyle biri

adna ‘hrkan’ yaratr. Onun vastasyla ashabü’l-milel ve’n-nihal, yani

din ve mezhep sahiplerini temyiz ve ayrt eder. Bunun yan sra eriatn

hükmünü ortadan kaldran aklî delillerin verilerini bu furkanla temyiz

eder. Söz konusu delilleri kabul eden insan eriatn hükmünü tevil edip

daha sonra reddetmek üzere aldn hükmüne havale eder. Böyle bir kii,

tevilde isabet etse bile, tehlikededir. Öyleyse insana gereken, takvadan

kaynaklanan furkandr. Çünkü o vecdin doruluundan ve müahede-

den ortaya çkar. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’’ Allah doru

yola hidayet edendir.
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DÖRT YÜZ DOKSANINCI BÖLÜM

Menzili 'Allah katnda yapmadklarn söylemi olma-

lar büyük bir suç oldu/ Ayeti Olan Kutbun Halinin

Bilinmesi

Allah’tan gelen azap büyük oldu

Yaratklardan gelen azap da büyük

Bir söz söyleyip onu yapmamak

Hem de o güzel bir söz

Allah yaratklarnda onunla amel eder

0 her dalda bilinmeyen bir ey

yilik dallarnda onu basiretle gör

01 sözünden âlemdeki varlkta

Aüah bize ve sana kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin ki

Alah’n, fiilleri yaratlmlara izafe etmesinin nedeni, fiili izafe edildii

kimsenin batn hüviyetinin Hakkn kendisi olmasdr. Binaenaleyh fiil

gerçekte O’na aittir. Bununla birlikte Allah kullarnn bir ksmna bunu

müahede ettirmiken bir ksmna göstermemitir. Allah kime bunu

gösterip gerçeklemesi mümkün bir ii dile getirir sonra da onu yap-

mazsa, müahededen kaynaklanan bir kesinlikle bilir ki, o iin gerçek-

lemesinin imkânsz olmas akli imkânn dna çkmasyla ilgilidir.

Çünkü o, söz konusu iin Hakka (kendileri hakknda) bilgiyi veren

ayan- sabite içinde suretini görmemitir. Siibût mertebesinde hakikati

olmayan bir ey varlkta nasl gerçekleebilir? Bu nedenle gerçekleme-

yen fiille ilgili olarak Allah katma ‘makf izafe edilmitir. ‘Allah’ ismi

zikredildi, çünkü bu isim, isimlerin hükümleri arasnda mütekabil

bütün özellikleri kendinde toplar. Onun gösterdikleri arasnda imkânn

ispat da bulunur. Böylece imkânn ispat itibaryla cezalandrr. Ayette
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‘Allah’ ismi belirli ve özel isim olarak imkân ispat edendir (olumia-

yan). Onun mukabili imkân olumsuzlayandr ve öyle der: ‘Sadece

zorunluluk var! Bununla birlikte o mukayyet veya mutlak olabilir.
5

Dolaysyla bu adn Allah’a verilmesi doru deildir. öyle denilebilir:

Onunla kastedilen snrlama ve içinde bulunulan halin delaletine göre

ortaya çkar. Bu durumda hangi eyle isimlere vekil olduu örenilir.

O ismin hükmüne baklr ve eseri onda bulunur. Cezalandrma iyiyi

söyleyip yapmas mümkünken yapmayana ular. yi sözün durumuna

bakmalsn! Onun kendisini söyleyen kimsedeki meyvesini devirmek

gerekir. Özellikle Allah’n kullarndan herhangi biri hakknda bir i

yapmay gerektirdiinde durum böyledir. Fakat o kii mahrumdur.

Allah katnda böyle bir iin büyük günah olmasnn nedeni, sözü söy-

leyen kiinin sözü söyleyip söylediini yapmam obuasndan kaynak-

lanr. Söz konusu kii, o fiili yapmamakla mahrum kald iyilii

âlürette gördüünde, iddetli bir ekilde kendini cezalandrr. Bu ceza

baka herhangi bir cezadan daha büyüktür. Onu Allah cezalandrm

deildir, aksine Allah’n katna ulatnda kendini cezalandran bizzat

kendisidir.

Cezann bir ksm ötekilerden daha büyük olan bir takm derecele-

ri vardr. Buradaki ceza ise Allah katnda en büyük cezalardandr. Bu

düstur sahibine bu bilgiyi kazandrr. Çünkü insanlar ayetteki anlam

esas anlamndan farkl bir ekilde alr ve öyle derler; ‘Allah onlar

cezalandrr.’ Hâlbuki onlar ‘Allah katnda
’315

ifadesini kavrayamam-

lardr. Yani onlar Allah katnda kendilerine ceza verirler. Bu ceza, Al-

lah’a dönüldüünde ortaya çkan en büyük cezadr. Bir kii bunun

sahih olmadna inanyoruz der ve bunu inanarak söylemezse, müna-

fktr. nanarak söyler ve yapmazsa, o kii haddi aandr ve onun Allah

katndaki cezas büyüktür. Çünkü iman ona bir ey yapmasn vermi

fakat o yapmamtr. Onlar kendi dilleri veya bakalarnn dilleriyle

verilen öütleri yapm olsalard, hiç kukusuz, kendileri için daha

hayrl ve hikmetli olur, Allah da kendilerine büyük ecir verirdi. Çünkü

Allah fiili söze izafe etmitir. Söz ile amelin bir araya gelmesi, fiil ol-

makszn sadece sözün veya söz olmakszn -sadece fiilin bulunduun-

daki durumdan daha güçlü bir hal ortaya çkar.
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Bu nitelikteki birisine Allah el-Hazil isminin hükmünü ortadan

kaldrmak üzere, el-Müzekkir ismiyle nida eder, çünkü Allah ona ancak

halde hükmü olmayan bir isimle hitap etmitir. Bu tarz hitap iki tür-

dür: Birincisi bir nitelie bal çarma ve hitaptr. Misal olarak ‘Ey

iman edenler (ey o kimseler ki iman etmilerdir)’
516

veya ‘Ey kendilerine

kitap verilenler
’517

ayederini verebiliriz. Dieri zata yaplan nidadr.

Misal olarak ‘Ey insanlar
’518

ayetini verebiliriz. Böyle bir çar ve nida

duyduumda, onu yapana deil, hangi ifadeyle yapldna dikkat edip

ona göre davranmalsn. Bu hitapta bir kaçnma gerekiyorsa kaçnmal

veya gerekmiyorsa ona göre hareket etmelisin. Allah bazen emirle

hitap ederken bazen yasaklamayla hitap edebilir. Emirle ilgili olarak

‘Ey iman edenleri Akitleri yerine getirin
’519 derken yasaklamayla ilgili

olarak ‘Ey iman edenler! Allah’n iarlarn ihlal etmeyiniz
’520

der. Baka

bir misalde ise
c

Ey iman edenler f Niçin yapmadklarnz söylüyorsu-

nuz
?’5n

der. Bu hitap, bir inkâr ve yadrgama hitabdr. Adeta Allah

ayette öyle der: ‘Söylediklerinizi yapnz!’ Yasaklama söz konusu ol-

duunda ‘Allah hakknda bilmediiniz eyleri söylemeyin’ anlamna

gelir. Çünkü böyle yapmakla Allah katnda kendinize en büyük cezay

verirsiniz. Nitekim daha önce bunu ortaya koymutuk. Böyle bir ayet

geldiinde, bir yçnü emre bir yönü yasaa bakar ki kast edilen yön

budur. Dinleyici, niday o vakitte neye göre gerçeklemise ona göre

alr. Baka bir ifadeyle emir veya yasaklama olmak üzere hangisine

göre niday alrsa, isabet eder; ikisini birletirirse {hem yasa hem

yasan içerdii zmnî emri yerine getirirse), onun meyvesini devirir

ve bu durumda iki ecri olur.

Bu düsturda insanlarn bir ksnma (ayette kastedilenin) özel bir

söz olduu kefolunur. Bu özel söz insann fiili kendine izafe etmek

inancyla ilgilidir. Misal olarak Mutezile’nin fiiller hakkmdaki inancm

verebiliriz. Düstur sahibi fiillerin -kendisine deil- Allah’a ait olduunu

kefederek kendini cahil kalm olmas nedeniyle suçlar. Böyle bir suç-

lama, Allah katndaki en büyiik suçlamadr. ‘Allah'n kat’ ifadesi ise bu

yorumda dünyada veya âhirette müahedenin gerçekletii yerdir.

Onun dünyadaki cezas bu görüten dönüp saadete ulaarak âlimlere

katlmasdr ki bu âhiretteki cezadan farkldr. Allah adeta öyle der:
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‘Ey iman edenler! Niçin söylüyorsunuz?*
22

Yani gerçek öyle deilken,

niçin fiilin size ait olduunu söylüyorsunuz?
*Yapmadklarnz ”23 Bun-

lar kendinize izafe etmeniz ‘
büyük günah oldu .

,SZ4 Bu günah sizden

ortaya çkt. ‘Allah katnda yapmadklarnz söylemeniz. Allah kendi yo-

lunda savaanlar sever.’
525 O yol srat- müstakimdir, çünkü Allah do-

ru yoldadr. Fiiller hususunda Allah ile didien tarnmacya fiilin ge-

diksiz bir saf halinde tamamen Allah’a ait olduun söyledik. ‘Sanki

onlar bir duvar gibidir.

’

526 O duvarda gedik yoktur. Bütün fiiller, kendi-

sinde göründükleri kimseye deil, Allah’a izafe edilirler.

Bu ayetin düsturu olduu insan kurtulua ermitir. Düsturun fay-

das sahibine bu konuda bir fetih kazandrmasdr. Bir düsturun sahi-

bine fetih kazandrmadn görünce, onun zahiri diliyle bu düstura

sahip olduunu ve batndaki dilinin zahire uymadn bilmelisin. Bu

mesabedeki kii, ‘düstur sahibi’ derken kastettiimiz biri deildir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

DÖRT YÜZ DOKSAN BRNC BÖLÜM

Menzili 'Sevinme! Allah sevinenleri sevmez' Ayeti

Olan Kutbun Halinin Bilinmesi

Dünya gam ve tasalardan ibaret

Seçkin ve sradan insanlarda durum böyle

Dünyada sevinen kiiye ne denir ki?

Gerçei ve hikmeti bilen biri deil o
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Hadis ve kadimde varl incelersen iyice

Müahede ederek anlarsn ki

öüt alnacak bir ibret konulmu ortaya

Tecrübeli ve bilgili kimse öüt alr

Allah'n ihsanyla sevinilmelidir

Nimet ehlinden sevinmek isteyen kimse

Allah öyle buyurur: ‘De ki Allah’n rahmeti ve ihsanyla sevininiz, o

sizin topladklarnzdan daha hayrldr ’527 nsanlar onunla sevinirler.

Akll, elden çkacak bir eyle deil, sabit olanla sevinir. Bu sevinç Al-

lah’n kulunun tövbesiyle sevinirkcnki sevincine benzer, çünkü tövbe

bilhassa âhirette olmak üzere varl lazm ve sürekli bir eydir. Kul

bulunduu her durumda, iman bakmndan perde halindeyse, O’na

döner; perde kalkmsa, gözüyle görerek O’na döner.

Bu düstur, Allah’n (sevinmeyi) yasaklama hakkndaki sözü deil-

dir. Bu ifade sadece kavminin söyledii bir sözü aktarmaktadr. Allah

öyle der:
‘Kavmi ona dedi ki ...’

528
Yani Karun’un kavmi kendisine ‘Se-

vinme, Allah sevmelileri sevmez’529 demitir. Bir snrlama yapmadan

böyle bir genelleme kullanmalar doru mudur deil midir? O baka

bir meseledir. Onlarn bu husustaki dayanaklar hal karinesiyse, hiç

kukusuz snrlamlar demektir; çünkü hal karineleri snrlaycdr;

baz yerlerde genellemeyi (mutlaklk) gerektirse bile; bu, snrlama

deil, mudakln (genelleme) snrlanmasdr. Bu zikir sahibine Al-

lah’n ihsanyla sevinme imkân verdii gibi zikrin zdd olan bir netice

onaya çkartr. Bu durumda kiinin kalbi dünya hayatnda yaad
süre hüzünlüdür. Baka bir durumda bulunmu olsayd sevinmesini

salayacak bir hal kendine açtnda ise açlan bu hususta Allah’a ük-

retmesi gerektiini bilir. Böylece hüznü, öncekinden daha güçlü bir hal

kazanr. Allah Hz. Peygamber’in geçmi ve gelecekteki günahlarn

balad müjdesini verince, bu müjde Allah’a ükretmek üzere daha

çok çalmasna yol açmtr. Bu nedenle Hz. Peygamber ayaklar iin-
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ceye kadar namaz klar, (sebebi sorulunca) öyle derdi: ‘ükreden bir

kul olmayaym m?’

Hakkn tam olarak vermek istedii bir makamda bulunan bir in-

sann o makamla ilgili üzerinde hiçbir hak kalmadan sevinmesi müm-

kün deildir. Allah'n hsam ve rahmetiyle müjdelenmi mükellef üze-

rinde ortaya çkan hak ise son nefese kadar sürer ve dünya hayatnda

yaadkça bu hak onun üzerinde kalr. Böyle bir insan ancak dünya

hayatndan çkarken sevinebilir, çünkü yükümlülük ancak teklif diyar

dünyadan ayrlrken düebilir.

Bu zikri düstur edindiini iddia edip de kendisinde sevinç görülen

birinde bu zikrin izi bulunmad gibi böyle bir insan bu zikrin ehli de

deildir. Salihlerden birisi sevinen ve gülen bir adam görüp ona öyle

demi: Ey adam! Allah’m müjdeledii bir kul isen, halin O’nun müjde-

sine ükredenlerin hali deildir. Allah’m müjdelemedii kimselerden

isen, bu hal O’ndan korkanlarn hali de deü!’ Böyle diyerek, her iki

yorumda da onun sevinmesine tepki göstermiti ki, bu düstur ve bu

olumsuzlayc muhabbet (sevmemek, Allah sevmez ifadesi) hakknda

söylediimiz tam da budur. Kast edilen her türlü sevgi deil, özel bir

sevgidir. Çünkü Allah’n sevgisinin pek çok yönü vardr ve birisinin

olumsuzlanmas bütünün olumsuzlanmasn gerektirmez.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .*
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DÖRT YÜZ DOKSANKNC BÖLÜM

Menzili 'Gayb bilendir', 'O'nun gaybn kimse bile-

mez, raz olduu peygamber hariç../ Ayeti Olan Kut-

bun Halinin Bilinmesi

Gayb birine görünseydi gayb olmazd

Çünkü artk görülmütür

Gayb âlemi zuhur etmez

Hatta kimse görmez onu

Bütün âlem Allah’a görülür

Varlklar hakknda O’nun görmedii yok

Bizim için gayb var, O’nun için yok

Bu nedenle varlkta tek kalmtr O

Bu nedenle ‘ol’ sözünü görene dedi ki

Ey dost! O'nu dayanak edin

Allah bize ve sana Ruhu’l-kuds ile yardm etsin, bilmelisin ki,

kendi zannnca bilgiye ulaan bilgiyle nitelenmitir. Bununla birlikte

bilgi onun nitelii olabilir. Bu nedenle Hz. Peygamber Fatiha olduu-

nu vakasnda gören birine ‘Bilgin mübarek olsun’ demitir. Yani ger-

çekte böyle olmutur demitir. Baka bir ifadeyle rüyasnda bilgi sahibi

olduunu gören kiiye gerçekte de öyle olmutur demitir.

Bilmelisin ki gayb iki ksma ayrlr: Birincisi hiçbir zaman bilin-

meyendir. Bu ksm Hakkn hüviyeti ile O’nun bizimle ilikisidir; bi-

zim O’nunla ilikimiz (nispet) ise ilkinin aasndadr. Bu gayb hiçbir

zaman bilinmeyecek ksmdr. Dieri izafi gaybdir. zafi gayb birine

görülürken bazen baka biri için gayb olarak kalabilir. Bu itibarla hiç
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kimsenin görmedii bir gayb yoktur. Bunun en ileri derecesi, varln

kendi dndaki herkese gayb olan kendini görebilmesidir. Binaenaleyh

her gayb baka birisine görünmezken yine de görülmektedir. Allah raz

olduu kimselere gaybn bilgisini vermeyi murad edince, zan veya

tahmin olmayan bir bilgiyle gayb öretir. Böyle bir insan da Allah’n

öretmesi veya O’nun talimine mazhar olduuna inanlan birinin ö-

retmesiyle gayb örenir; onlarn dndakilerin gayb hakknda bilgileri

yoktur. Bu talim peygamber denilen kimse tarafndan yaplr. Bu iti-

barla Allah ona gayb kendisinde tutmas için deil- bakasna öret-

mesi için öretir. Böylece Rabbinin katndaki derecesini örensin diye,

öretilene göre peygamberin üstünlüü tebarüz etsin diye gayb ona

öretir. Zaten bu üstünlük ve mertebe nedeniyle Allah onu resul diye

isimlendirmitir. Gaybn bu türü ancak özel yönden (vech-i has) öre-

nilebilir: Onu melein veya baka birinin bilmesi mümkün deildir.

Onu sadece peygamber bilir; peygamberin melek veya baka bir tür

olmas durumu deitirmez. Çünkü Allah gaybna herhangi birinin

ulaamayacan bildirmi, sadece ‘raz olduu kimseler’ diyerek istisna

koymutur. Bu nedenle raz olunan kii, -önünden ve ardndan ona

zarar verecek kukulardan korunmu bir halde- gözetlenerek yürür. Bu

bilgi kukunun sahibinin (kalbine) girme imkân bulamad bilgi

olduu gibi böyle biri bilgisinde Rabbinden açk delile sahip basiret

sahibidir. Onun bakalarndan ayrmasn salayan ve kimsenin ortak

olmad özel bir tecrübesi vardr; birisi ortak olsayd, ona mahsus

olmazd. Peygamber o bilgiyi birisine öretmek üzere getirdiinde ise

örenen için bu bilgi gayb bilgisi deildir. Çünkü Allah peygamberi o

bilgiye muttali klmtr. Baka bir ifadeyle böyle bir bilgi, o kii için

Allah’n hiç kimseyi muttali klmad gayb bilgisi deil, -kim adna

meydana gelirse gelsin- özel yönden meydana gelen bilgidir. Fakat

dünyada böyle bir bilgi yoktur, fakat âhirette bu bilgi gerçekleir. Bu-

nun nedeni, dünya hayatnda insan adna gerçekleen bilhassa Allah

hakkmdaki bütün bilgileri Hz. Muhammed’in biliyor olmasdr. Çün-

kü Hz. Peygamber önceliklerin ve sonrakilerin bilgisine sahiptir ve sen

de hiç kukusuz sonrakilerden birisin. Allah’a dair olmayan bilgilerde

ise bazen insana özel yönden bilgi verilir ve bu özel bilgi ancak kendi-
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sinden örenilebilir. O kii bu bilgiyi öretmede peygamber mesabe-

sindedir. Hz. Muhammed’in makamnn verdii ey budur. Bu konu-

daki fayda Allah’ bilmeyle ilgilidir, çünkü bu bilgi, bilenin kendindeki

suretinin güzelletiren bilgidir. Bu itibarla insann Allah hakkndaki

bilgiyi peygamberden örenmesi, hususî yönden Allah hakknda deil

de herhangi bir yaratlm hakkndaki bilgisinden daha faydal ve de-

erlidir. nsann deeri Allah hakkndaki bilgisine baldr. O’nun

dndaki varlklar bilmeye gelirsek, bu bilgi perdeli insann akl yü-

rütmeyle elde ettii nedenlere bal bir bilgidir. Çünkü insaf sahibinin

yegâne himmeti, Allah hakkndaki bilgiye yönelmitir. Sen de Allah

hakkndaki bilgiyi peygamberden alanlardan olmak üzere çal d mü-

aheden Muhammedi olsun! Çünkü günümüzde Allah hakkndaki

bilgiden (peygamber bilmeden) herhangi bir yaratlma mahsus bilgi-

nin bulunmadn kesin olarak biliyoruz. Hz. Aye bu hususa Hz.

Peygamberin (Allah’ görüp görmedii hakkndaki hadisini) yorum-

larken iaret etmitir: ‘Hz. Muhammed Rabbini görmütür’ diye iddia

eden, hiç kukusuz, Allah’a büyük iftirada bulunmutur. V'nu gözler

idrak edemez.’
5*0 Burada aratrman gereken bir sr vardr. Bana genii

daralttn ve snrladn deme! Çünkü ben bir eyi bilmemenden söz

etmiyorum, sadece Hakka dair bir bilgiyi ancak Muhammedi surette

bilebileceini söyledim. Bu itibarla (Hakk) en yüce görmenin Mu-

hammedi surette Muhammedi görme olduunu açklam olduk.

mam Ebu’l-Kasm b. Kasi dc -Allah merhamet etsin- Halu’n-

naleyn’de bu görüe vard. Bu görüü Tunus’ta be yüz doksan (h.

590) senesinde olundan aktarmtk. Ayn deerlendirmeyi yapan

baka kimse görmedik. Benim Allah’tan örendiim gibi ilahi bir il-

hamla ve dorudan benim örendiim gibi baka birinin de bu bilgiye

ulam olmas mümkündür. Yani bn Kasi’nin bu konudaki bilgisi

ilhamla olabilir veya bn Kasi’nin dnda daha örice ve/a onun devrin-

de veya daha sonra yaam birine Allah bu hususta bilgi vermi ve o

bilgi ulamam olabilir. En iyisini Allah bilir. Bilgiden üstü deer

olmad gibi Allah’tan anlamak halinden yüksek hal de yoktur.
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DÖRT YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Menzili "De ki. Hepsi Allah katandandr, bu kavme ne

oluyor da sözü neredeyse anlamayacaklar' Ayeti Olan

Kutbun Halinin Bilinmesi

Onlar yanlarndayken kendisini bulamamlardr.

Alemdeki her ey Yaratandan

Bu nedenle hâdislik yok.âlemde

Görürsün, hakhndaki bilgiyi olumsuzlam

Alemde bir söz anlalmaynca

Onlar onu hâdis olarak bulmad

Bu seyir nedeniyle onda tevik vardr

Bilgiyi kimse olumsuzlamad

Cahil veya ahlakszdan baka •
.

Ondan olu bilinir

Tek cevher olarak , tespit uzasa bile

Allah peygamberine ikramda bulunsun

O bize hadis zikri yayan kiidir

Allah öyle buyurur: ‘Onlara Rahman’dan hâdis zikir geldiinde on-

dan yüz çevirirler.’
531 Baka bir ayette ‘Rablerinden hâdis bir zikir geldi-

inde, onu dinlemezler ve oyun oynarlar, kalpleri botur ’532
denilir. Burada

zikir, Rab ve Rahman’dan gelmitir. Allah o insanlarn zikre elenir-

ken kulak verdiklerini ve onu dinlediklerini bildirmi, ardndan Kuran

olduunu bilmiken Rahman’m zikrinden yüz çevirdiklerim söylemi-

tir. Kuran Allah’n kelam, kelam ise O’nun sfatdr. Demek k Kuran

kadimdir; fakat gelii ‘hadistir.’
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Bilmelisin ki hadis (zaman içinde meydana gelen) bir ey, gerçekte

de hadis olabilecei gibi bazen imdiki anda senin yannda bulunmas

bakmndan hadis iken daha önce var olmu olabilir. ‘Kadim’ derken,

balangcn olmamasn kast edersen, bu yönüyle sadece O’nun kelam

ve tecelli suretlerini kabul eden eyin kendisi vardr. Balangcn olma-

yndan farkl bir anlam kast edersen, bazen bir ey senin nezdinde

hâdis olmazdan önce kendiliinde hadis olabilecei gibi bazen senin

yannda bulunmakla hâdis olur; baka bir ifadeyle söz konusu eyin

hâdis olma vakti vakittir. Söz konusu ey, sende veya sana hitap eden-

de veya seninle oturanda o esnada bulunan gayelerdir. Bu balamda

‘Allah'n kat’ ifadesine gelirsek, O’nun kat iki ksma ayrlr. Daha

dorusu, O’nun katanda bulunanlar iki ksma ayrlr: Birinci ksm,

kendinde üzerinde bulunduu ve hüviyetine ilave olarak aklen bilinen

durumdur. Gerçi biz bu durumun O’ndan baka veya O’nun ayn ol-

duunu -(Earilerin) Allah’a nispet edilen sfatlarn O’nm ne ayn ne

O’ndan baka olmalarn (söylemeleri gibi)- söylemeyiz. (kinci ksm)

Bazen Allah katnda bizim yanmzda ve bizim için hadis olan bir ey
bulunabilir. Misal olarak ‘Her eyin hâzineleri bizim katmzdadr’333

ayetini verebiliriz. Bizim katmzdaki/yanmzda bulunan o eyler iki

ksma ayrlr: Bir ksm cevheri yenilenmezken sureti yenilenen ksm-
dr. Misal olarak yamuru verebiliriz. Çünkü biz onun hem cevheri ve

hem sureti bakmndan mahiyetini biliriz ki âlemin bütünü böyledir.

Dieri cevheri yenilenen ksmdr; cevher suretin cevheri ve suretin

kendisiyle bilfiil var olduu cevherin ayndr. Çünkü onun kendisiyle

bilfiil var olduu cevher, ancak kendisinde bulunmasyla var olabilir.

Daha önce o cevher dta var olmayan aklî bir eydir. Bu yönüyle sure-

tin yeri maddedeki yeri ve konumu, bütün hallerde deil, suretin belir-

li bir halde meydana gelmesiyle var olur ve meydana gelir (hudûs),

kendisiyle bilfiil var olaca baka bir suret olmadnda, onun yok

olmasyla yok olur. Hepsi Allah’n katindadr, çünkü Allah onun eyli-

idir (eiyyetü’s-sübût). O’nun katanda makul olarak bulunan veya

meydana gelen (hudûs) bir mevcut yoktur, her ey, sübût ile varlk

arasnda Allah’a görünür. Bu itibarla sübût Allah’n hâzineleriyken

vücûd (var olma), hâzinelerden bizim katmzda ihdas ettikleridir.
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Mesela buzda su aklî (bir varlk olarak) bulunur ve ona buz denilirken

su onda kuvve halindedir. Buzu ayrtrp eriten bir durum ortaya

çktnda, onu suya dönütürür ve bu kez suyun sureti meydana gele-

rek buz ad kalkar, sureti, tanm ve hakikati kaybolur. Bu yönüyle buz,

bizim yanmzda, erimeden önce yamur hâzinelerinden biriydi ve

(buz erimekle) hazinedekinin kendisi olan yamur ortaya çkmtr. Bu

durumda su bir suretle hazineyken baka bir suretle de hâzinede sakla-

nlandr. te bakalaan bir ey kendisine dönütüü eyin ayndr. Bu

doru ve gerçek misali vermemizin nedeni. Hakkn varlnda (cl-

Vücûdu’l-Hak) gördüümüz tecelli suretlerini böyle açklayabilme-

mizdir. Âlemdeki bütün suretleri Hakkn varlna ilhak eder ve buzun

çözülmesiyle ortaya çkan eye su dediimiz gibi, ona da halk (yaratl-

m) deriz. Bu isimlendirme de gerçek bir isimlendirmedir. Çünkü su

buz denilen eyin erimesiyle ortaya çkan varlktan ibarettir. Öyleyse

âlem bir yönüyle Hak bir yönüyle halktr.

Bu zikrin Allah’a dair bilgideki neticeleri bu ve benzeri hususlar-

dr. Buradan yaratlmlarn mahiyetini, onlara ne zaman hadis ne

zaman kadim denilebileceini örenirsin. Bu bilgi, Allan’m diledii

kullarna tahsis ettii özel bir bilgidir. Bu tahsis apaçk bir ihsandr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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DÖRT YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM

Menzili 'Allah'tan ancak âlim kullan korkar' ve Bu An-
lamdaki Baka Ayetler Olan Kutbun Halinin Bilinmesi

Hak Hak’tan kim korkar:

O’nu bilen ve kuralna uyan kii

Her ey O'nunlafani olunca

Âlem ve ad O'nda silinir gider

Bizejayda salayan bilgi

Hükmünü müahede ettiimiz her bilgi

O bizim aina olduumuz bilgi

Bilgim bilgisini onunla bilir

Hayet, kendisinin ayrlmaz bir özellii olarak hayeti izhar eden

bilginin özeliklerindendir. Bu yönüyle hayet bilindii ölçüde âlime

nispet edilen hayet duygusu ortaya çkar. Onu ise kendinden daha iyi

bilen yoktur. Bu nedenle Allah’tan en çok mütekabil isimleri bir araya

getirmesi nedeniyle ‘Allah’ ismi korkar. Buradan- ‘Ta ki bilelim ..

534

ayeti nazil olmutur. Mümkünlerin -ortaya çktklar her yerde- zuhu-

runun illeti, ilahi isimlerin hükümleridir ve her ilahi isim (kuatc isim

olan) Allah isminden korkar. Bunun nedeni Allah isminin nezdinde o

esnada hüküm sahibi olup yönetici konumundaki ilahi ismin mukabili

olan baka ilahi isimlerin bulunmasdr. Bu itibarla her ilahi isim öyle

der: ‘Hükmümün ortaya çkt bu yerde daha önce yönetici deilken

Allah ismi beni görevlendirdii gibi baka bir valiyle, yani baka bir

ilahi ismin hükmüyle beni görevimden alabilir. Ben ilahi isimlerden

daha bilgili olmadm gibi bu isimler arasnda Allah isminden daha

çok korkan da deilim. Allah bu isimler üzerinde görevlendirme veya
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görevden alma eklinde tasarrufta bulunabilir ve varlkta gerçekleen

durum budur.’ Bir ilahi ismin görevden alnmasnn bir türü, âlemdeki

dilek ve dualardan gerçekleir. Bir ksm bir sual ve istek olmakszn

meydana gelir. Bu ksm ise ilahi ismin hükmünün süresinin sona er-

mesiyle gerçekleir ki, bu durumda nesih (ilahi isimlerin hükmünün

baka bir isimle yer deitirmesi), gerçekleir. Böylece yaratlm âlim-

lere Allah’tan korkmak özellii izafe edildii kadar ilahi isimlere de

Allah’tan korkmak özellii izafe edilmitir. Dedik ki, yaratlmlarn

ilahi isimlerin hükümlerini kaldrmasn Allah’tan isteyebilirler (dua).

Bu nedenle bir yerde hüküm sahibi olan ilahi isim, yaratlmlarn

hükmünü kaldrmak üzere Allah’a dua etmelerinden korkar hale gel-

mitir. Bu dua ve dilee misal olarak Rabbine ‘Bana zarar temas etmi-

tir..*
5*5

diye yakaran Hz. Eyyûb’un sözünü verebiliriz Hz. Eyyûb ed-

Darr isminin görevden alnp hükmünün kalkmasn talep etmi, Allah

da onun hükmünü ortadan kaldrm, hükmü kalkt için ed-Darr

azledilmi, en-Naf’ görevi üstlenmi, zarara yol açan sknty izale

etmitir. Böylece ilahi isimler, azil ve görevlendirme gücü nedeniyle,

Allah isminden korktuklar gibi dua etme gücüne sahip olmalar itiba-

ryla âlemdekilerden çekinmilerdir. Allah âlemin dileini, bilhassa

zorda kalanlarn dileini kabul eder.

Bunun yan sra, ilahi isimlerin hükümlerinin süresinin bitiine

bakarz! Görevlendirmeyi müahede eden ilahi isimler, bir yandan

umut tarlar bir yandan da azledilmekten korkarlar. lahi isimler ara-

snda el-Muntakim’den daha çok korkan yoktur, çünkü o hükmünün

bilfiil kalkn müahede eder ve görür. Onun varlkta hükmü kalmaz

ve Hak’ta bil kuvve olarak bulunur. Onun yerini alan ilahi isimlerde de

ayn korku vardr. Binaenaleyh ilahi isimlerin âlemden korkuuna dik-
' A

kat etmelisin! Bunu kef yoluyla örendiinde, unu da anlarsn: Alem

herhangi bir yönüyle Hak olmasayd, ilahi isimlerin ondan korkmas

mümkün olmazd, çünkü gerçekte Allah’tan bakasndan korkulmaya-

ca gibi O’ndan bakasndan da umulmaz. Allah’tan ise ancak âlim

korktuu gibi O’ndan daha bilgili yoktur. Dolaysyla Allah’tan Allah

korkar. Fakat nispetlerin farkllamas nedeniyle suretler birbirinden

farkldr veya suretler birbirinden farkl olduu için nispetler birbirin-



Otuzuncu Sifir 379

den farkldr. Nispetler olmasayd suretler meydana gelmezdi; suretler

olmasayd, nispetlerin farkll bilinmezdi. Binaenaleyh varlk birbiri-

ne bal olduu gibi onun (bir eye) balan (baka bir eyden) çö-

zülmesinin ta kendisidir.

Bu zikirde ‘Allah aziz ve gafurdur
’536

denilir. Allah’n izzetinin bir

yönü, ilahi isimlerin hükümlerinin birbirlerine kyasla ve bakmakla

meydana gelmemesidir. Hâlbuki âlemdekiler birbirine kyasla korku,

umut, isteksizlik ve sevgiyle nitelenirler; Allah öyle bir halden münez-

zeh ve yücedir (aziz). Çünkü Allah kendinden korkulan, umulan, di-

lekte bulunulan ve dilerse icabet edendir. Allah bu ilimlerden ve kendi-

sine dönen srlardan dilediklerini örtendir. Bunlar Allah’a, ilahi isimle-

re ve yaratlmlardan yaratlmlara raci hususlardr. Bunlarn hepsi

veya yaratlmlardan herhangi biri (O’nu) bilemezken Allah her birini

bilir; birinin bilgisi ötekinde yoktur. Allah toplamla bilinen ve bilin-

meyendir. O bütünde bulunan ve tekillerde bulunmayandr (Allah her

eydedir). Bu durum ‘O’nm diledii müstesna bilgisini ihata edemezler
’537

ayetinde belirtilir. Burada istisna zikredilmitir. Binaenaleyh Allah

hakknda bir kiide bulunan bilgi ötekinde yoktur ve bu nedenle ‘

Allah

aziz ve gafurdur
’535 buyurmutur.

DÖRT YÜZ DOKSAN BENC BÖLÜM

Menzili 'Sizden dininden dönüp kâfir olarak ölen ki-

i../ Ayeti Olan Kutbun Halinin Bilinmesi

Sizden dininden dönüp ölen kii

Dini bütünüyle inkâr etmitir
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Çünkü din bir hakikat, muhalifi yok

Baka bir yerden gelen zdd yok

Bitün gelenler eyler O’nun eriat

Bu konuda âri’den hüküm böyle geldi

Son msrada zamir dine döner. Allah öyle buyurur: ‘Sizden her bi-

riniz için bir eriat ve yöntem belirledik.’
5*9

‘Sizden’ derken kastedilen -

ümmetler deil- nebilerdir. Ümmetler kastedilmi olsayd, daha önce

peygamber gönderilmi bir ümmete baka bir peygamber ancak -bir

art ve eksiklik olmakszn- destekleyici olarak gönderilebilirdi. Hâl-

buki durum böyle deildir. ‘Sizden’ zamirini ayn anda ümmetlere ve

peygamberlere irca etseydik, gereksiz bir eklide zorlamak tevil yapm
olurduk. Binaenaleyh zamirin peygamberleri iaret etmesi anlama daha

yakn olduu kadar bilgiye daha ulatrcdr. Risaletin genellii ve

özellii de bu konuya dâhildir.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Dinini deitireni ölürünüz.’ Bir Ya :

hudi, Hristiyan veya Hristiyan, Yahudi olduunda öldürüp öldürül-

meyecei hususunda alimler görü ayrlna dümüken Müslüman

olduunda görü ayrl yoktur. Çünkü Hz. Peygamber insanlar

slam’a davet etmek üzere gelmi, ümmetinin âlimleri de bu deitir-

menin emredilen bir deiiklik olduunu kabul etmilerdir. Bize göre

burada deitirme söz konusu deildir. Bize göre Hristiyan ve hatta

bütün kitap etili Müslüman olduklarmda, dinlerini deitirmi olmaz-

lar. Çünkü onlarm dininin bir gerei de Hz. Muhammed’e iman et-

mek, peygamber olarak gönderildiinde eriatna uymaktr. Bu itibarla

Hz. Muhammed’in peygamberliinin herkesi amil olduu bütün

eriatlarda yer alr. Öyleyse bir dine mensup insanlardan hiç biri Müs-

lüman olduunda dinini deitirmi olmaz. Bunu anlamalsn! Geride

bir tek mürik kalr, çünkü irk eriat tarafndan kabul edilmi ve belir-

lenmi bir din deildir. O Allah’n dnda baka biri tarafndan ortaya

konulmutur. Allah ise ‘Sizden dininden dönen’
5*0 demi, Allah’m pey-

gamberi de ‘Dinini deitiren’ demitir. Buna mukabil irk din diye
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isimJendirilmcmitir. Çünkü din ceza demektir ve mürik için ne geç-

mi ne arda kalan hayr amelleri için irkine karlk ceza (sevap) yok-

tur. Mürik mekân olan Cehennem ateine ulatnda, oradan hiçbir

zaman çkamayacaktr. Çünkü oras bir ceza deil, her eyi kuatan

rahmetin öne geçmesinden kaynaklanan bir tahsistir. lahi rahmetin

hükmü ise gazabn hükmünün kalkmasyla birlikte o kiide ortaya

çkar. Öyleyse burada ‘din’ derken hayr veya kötülüe karlk cezas

olan din kastedilir. Adet anlamndaki din kastedilseydi, durum farkl

olurdu. Âdet anlamnda din, mrü’l-Kays’n u beyitlerinde dile getiri-

lir:

Ümmü’l-Hüveyres’in dini gibi daha önce

Onun komusu Ummu’r Rebab’dr

Msrada din âdet anlamnda kullanlmtr. Hâlbuki biz âdetin de

bir parças olduu meru dinden söz ediyoruz.

Bu zikir kendisini yapana irtidadn (dönme) anlamn öretir. Bu

irtidat ‘Bütün i O'na döner’
541

ayetinde belirtilen dönütür. nsanlarn

bir ksm dünya hayatnda Allah’a dönerler. Bu durum ancak Allah’

bilenlerde gerçekleir. Onlar bütün ilerinde O’na dönenlerdir ve bu

dönme ölene kadar kendilerine elik eder, bu hal üzere ölürler. Onlar

‘kâfir (önen)’ diye nitelenmilerdir. Çünkü sebepleri örtmü, fakat

onlar reddetmemilerdir. Onlar zahirleriyle sebeplere uyarken içleriyle

ve halleriyle Allah ile beraberdirler, çünkü sebeplerin Allah’a döndü-

ünü ve dayandm bilirler; sebepler döndüü için, kendileri de O’na

döner ve bu sebeplerle birlikte Allah’a dönerler. Sebepleri benimseyen-

ler onlarn sebeplere uyduklarm görünce, onlarn da sebeplerle ilikile-

rinde kendileri gibi olduklarn zannetmi, ardndan sradan insanlar

için knama ve seçkin insanlar adna da övgü ve medih anlamna gelen

bu ayet nazil olmutur. Ardndan ayeti tamamlayarak onlar için öyle
j

demitir: ‘Onlarn amelleri boa çkmtr.’ Burada Allah amelleri ken-

dilerine izafe etmitir. Allah’a dönmek ise amellerin -kendilerine degil-

O’na ait olduunu onlara öretmi, bunun üzerine ameller onlara izafe
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edilmekten dümü, Allah’a izafe edilmilerdir. Nitekim gerçekte de

durum öyledir. Ayette ‘dünyada’ denilir ki, kefi dünya hayatnda aç-

lanlar kastedilir. Ahirette derken de kefi orada açlacak olanlar kastedi-

lir. Âhirette gerçekleen, perde kalktnda herkes için gerçekleen

keiftir.

‘Dininden’ kelimesindeki zamir de Allah’a irca edilebilir. Bu du-

rumda din, Allah’a ait dindir. Çünkü dönen kii, dönerken dinin ken-

disine deil Allah’a ait olduunu görür ve bunu görmekle sahiplik

(benim dinim) düer. Kurada dinin bu ayette onlara izafe edildiini

söyledik. Çünkü bu yorum, ‘Ta ki sizi döndürürler
**2

ayetinden anlal-

d kadaryla, hüküm bakmndan daha güçlüdür. Yani zorla sizi dini-

nizden döndürmek isterler. ‘Güçleri yeterse.’ Burada da din onlara

izafe edilmitir. En uygun yorum, Allah’a dönmesi de mümkün olmak-

la birlikte, zamirin hitap zamiriyle ayn anlamda yorumlanmasdr.

Zamirde ilke zamirin zikredilen en yakn eye dönmesidir vc hal kari-

nesi yoksa zamir en yakma döner.

Bu düsturu tamamlamak üzere
c

Onlar hüsrana düenlerdir
*43

deni-

lir. Bu keif nedeniyle hüsrana düerler, çünkü kendilerine ait oldukla-

rn zannettikleri eyin onlara ait olmadn görmü, sermayeyi kay-

betmilerdir. Bundan daha büyük bir hüsran ve zarar olamaz! Artk

Allah’tan onlara gelecek nimet, ancak el-Vehhab ve el-Mu’ti isminden

olabilir. Artk onlarn bir karlk veya beklentileri kalmaz. Bu ve ben-

zeri bilgüer, bu zikrin kendisini düstur edinene kazandrd bilgiler-

dir.
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DÖRT YÜZ DOKSAN ALTINCI BÖLÜM

Menzili 'Allah' hakkyla takdir edemediler
7
Ayeti

Olan Kutbun Halinin Bilinmesi
f

Allah’ bakas takdir edemedi

O'dan baka yok ki! Demek ki hepsi takdir etti

Bana göre Hakkn takdiri udur

O Allah’tr, sen suretleri tan

Yaratklar söylediimi bir hileydi

llah’n kadrini takdir edelerdi

Zatlarnn varlndan geçseler

Ne Hakk ne beeri tanrlard

Allah öyle buyurur;
‘

Rabbin onlarn nitelemelerinden münezzeh-

tir.’
544

Bir iin kadri, onun miktar ve ölçüsüdür. Bir eyin ölçüsü ise

zatnda kendine denk birisini bulup onu ölçen birim ölçüsü olmadan

bilinmez.

Bu zikir Allah için bir kadir (ve hak) izhar eder, fakat bu zamir sa-

hipleri nezdinde meçhuldür. Hakkn kadrini ancak insan- kâmili bilen

bilebilir. Allah onu kendi suretinde -halifelik demektir- yaratmtr.

Sonra Allah zahir surette kendisini iki cl, iki ayak, gözler sahibi olmak-

la nitelemi, bu konuda rivayetlerde geçtii üzere, tebih etmitir.

Akln delili ise bu nitelikler arasndan yaratlmlarda ortaya çkan hü-

kümlerden O’nun mertebesini tenzih etmeyi gerektirir. Bu itibarla

O’nun kadrinin hakk ve gerei, O’nun kendine izafe edip de akln

O’na izafeyi reddettii hususlar kabul etmektir. Çünkü eriat olmaks-

zn akl yalnz olsayd, bunlardan hiç birini O’na izafe etmezdi. Böyle

bir eyi aklla Allah’a izafe eden, ‘O'nun kadrini takdir edememitir.’
545
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Bununla birlikte ayette bu izafeyi yapan ‘hata etti
5 denilmemitir. eri-

ata uyarak ve müahedeye dayanarak, Rabbinden gelen bir delile te-

bih lafzn Allah’a izafe eden, O’nun hakkn takdir etmitir. nsan-

kâmil -ki halifedir- zahirde, batnda, surette, menzilde ve manda Hak-

kn kadrini takdir eden kimse demektir. Varlktaki her ey çifttir: Çün-

kü insan- kâmil ve âlem -ki âlem insan- kâmil vastasyla Hakkn sure-

tinde var olmutur- çifttir: Dii ve erkek, fail ve edilgen gibi! Hak fail

iken âlem edilgendir (münfail). Çünkü âlem kendisinde ardk bir

ekilde ortaya çkan hareket, duraanlk, bir araya gelme ve ayrma

gibi olgular veya renkler, sfat ve nispetlerle edilgenliin tezahür ettii

bir mahaldir. Öyleyse âlem var oluta Hakk takdir edebilmiken siibût

halinde bu durum daha açktr. Bunun nedeni siibût hallerinde müm-

künlere ait olan ezelililik hükmüdür. Mümkün için imkân, zatî ve nefsî

bir niteliktir. Bu itibarla mümkün yoklukta ve varlkta sürekli müm-

kündür. Mümkünün yoklukta kalmas bir tercih edenden kaynakland-

gibi tercih eden, varl kabul ehliyetinde olduu için, onu baki

klandr. Nitekim mümkünün var olmas da, yokluu kabul özelliinde

olduu için bekasn mümkün klan art salamak özelliiyle, bir ter-

cih eden nedeniyle gerçekleir.

Allah kendisini benzerden tenzih ettii gibi mümkün de kendisini

tenzihten tebih etmitir; buun nedeni tebih ve tenzihte yer alan

snrlamadr. Onlar girme ve çkma arasnda bulunur. Gerçei olduu

hal üzere ancak tenzih ve tebihi birletiren bilebüir. Böyle biri akla ve

eriata göre bir açdan tenzihi kabul ederken bir açdan eriata ve akla

göre tebihi söyler. Müahede peygamberlerin Allah hakknda ümmet-

lerine getirdii bilgiye göre hüküm verir. ‘Dileyen iman etsin, dileyen

inkâr etsin .’5*6 Allah’ tavsif eden herkes, özel bir nitelikle snrlanm-

ken Allah kendisini -O’na ait olmas bakmndan deil- bir sfatla tahsi-

si yönünden söz konusu nitelikten tenzih etmitir. Çünkü toplamdan

her birinin tek tek deil, bütünün tekliine sahiptir. Allah’ niteleyen

ise O’nu toplamn her birisinin birliiyle nitelemitir. Allah’ böyle

niteleyen insan, ‘Rabbin onlarn nitelemelerinden münezzehtir
’547

ayetinin

muhatabdr. ‘Yedi gökler, yer ve onlarda bulunanlar Allah’ tespih eder
’548

vb. gibi pek çok ayette ve hadiste geçtii üzere, yaratlmlarn O’nu
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tespih etmesine gelirsek, tespihi yapan, Allah’ bakasnn O’nun hak-

kndaki akidesinden tespih eder. Çünkü her tespih edenin O’na bak
tikeldir: Birinin Allah için kabul ettii özellik ötekinin olumsuzlad-

dr. Bununla birlikte her biri Allah’m hamdini tespih eder. Allah o

kiinin kendisinden olumsuzladg nitelii kendisi adna olumlar, yoksa
• •

bakasnn olumladn onun adna olumlamaz. Ötekinin kendisinden

olumsuzladg nitelii de onun adna kendisi için olumlar. Öyleyse

Allah kendisini övenlerden her biri için o kiinin kendisinden olumsuz-

Jad nitelii olumlamtr. ‘O’nun hamdiyle tespih’ bu demektir. O
halde Allah’ ancak -olumsuzlama deil- ispada övmü olur ve tespih

ya da onun zddyla ancak kuatc, kâmil kul nitelenebilir. O, Hakkn

suretiyle zuhur edendir, çünkü o bütünü müahede etmektedir. Bütün

müahede eden, hiç kukusuz, tafsili de müahede eder, çünkü tafsili

bütün olarak görmütür. Kâmil kul Hakkn toplamyken Hak için

kâmü kulun toplam denilemez. Bununla birlikte Hakkn özel bir nite-

lii vardr ki, âlem asla ona sahip deildir; âlemin de özel bir nitelii

vardr ve o nitelik de Hakta bulunmaz. Âleme ait nitelik, zillet ve yok-

sunluktur. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

Dört yüz doksan altnc bölümün bitmesiyle birlikte otuzuncu sifir

sona erdi. Âlemlerin rabbi Allah’a hamd olsun!
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